
DECLARATIE DE INTERESE

Sp ita fu l Judetean de Urgenta  
„M a vro m a ti" Bo tosan i

INTRARE-IESIRE I
/ '?  n \  &

'^WiT>JnWEa

Subsemnatul/Subsemnata, M o u f  ^ " P /f  t & k / * ) 4  , avand functia
de •'p .C .O otk  ____ la ____________ ’ ,

CNP , domiciliul

*
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pc propria raspundere:

1, Asociat sail actionar la societSd comerciale, comp 
interes economic.’ precumsi membru in asociatii. func

anii/socictati nadonale, institudi de credit, grupuri de 
atii sail alte or aniza t ue uveriiamentale: *

Unitatea
-  denumirea si adresa - Caiitatea detinuta »

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor
1 1 ......

/
/

/
/

2. Caiitatea de membru in organele de conducere, administrare si conirol ale societal lor comerciale, ale
regiilor auionome, alp companiilor/societajilor nadonale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de intereS 
economic, ale asociatiilor sau funda *ilor ori ale altor or aniza >i nc uvcrnamcntale: ''1:... ,

Unitatea
-  denumirea si adresa - Caiitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2 .1 . . . . . .  ___ ___- ----- ,
_______  /

/
/

_ _______________________

3. Caiitatea de membru in cadrul asociatiilor. rofesionalc si/sau sindicale
3.1......

4. Caiitatea de membru tn organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, 
detinutetdcadrulpartidelorpolitice,functiadetinntfisidenumireapartiduluipolitic ^ "  .'V . ' '
4.1 ..... ---------------

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, consultants si civile, obtinute ori aflatc
in derularc in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor pubbee finantate de la bugetul de 
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu socfetSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este' - » « 7 , . ■ -
actionar majoritar/minoritar: •Jr. ' •** '-«sj ■ ; *•
5.1 Benefejarul de canted: nurnclc, Institutia Procedutaprin Tpd Data Durata Valoarea
puoude'daiumiiea si adresa contadanta: care a lost ccdractubi tbchdhii contractului totala a

1



dermmiieasiT
adresa

maedintati
conhactul

ccrtractului coutraaului

Titular..............

-------------

Sot/sotie................

Rude de gradul! aletitulaiului

Societati comeraale7 Persoana fizica 
autedzata' Asocaalii Ikniliale/Cfehinete 
individuale, cabincte asxiate. sodetati 
cdvileptofesianale sau seddati civile 
ptofesicnale cu raspundcre lirnitala care 
desfasoara profosia de avocat/ Q-gmizatii 
negpvemamaialB'RiDdatiP^ _________

11 Prin rude de gradul I  se infelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
21 Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indifferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura
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J u d e ţe a n  d e  U rg e n tă
,, M ® v ro Vt*,ax î" B o toşan i

DECLARAŢIE DE INTERESE fRARE-IESIRE
MC, _  *<T

.......AN

?

Subscmnatul/Subsemnata, P ! 0 /\{/ ) O f t / G  p l ^ O P )  l\JA_______________ , având funcţia
de ¿4/67, C Q 0 / IA V A / 4  7 & L  'ta foP/7  f U A  M A V /tO r/4 T /  A M d M m / P t k

, domiciliul
Ţ ^ oTo s ^ /  _________ _

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: _ _ _ _ _

Nr. de părţi j Valoarea totală aUnitatea
-  denumirea şi adresa Calitatea deţinută

1. 1,

sociale sau 
de acţiuni

părţilor sociale 
jâ/sau a acţiunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, a!e asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:___________________

Unitatea
denumirea_şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1...... p .u  ~~ CP M H l  'IhCTO^Ă/Ul

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadruljpartidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statui este

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Dala Durata Valoarea
prenumele/denutnirea şi adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

Titular...............

Sot/soţie...............

Rude de gradul I1 J ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asodaţii2) ______ _______ 1

Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

su.ul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura
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Spitalul Jud©t©cin ci© Urgentă
tM a v r o i r m / '  Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERESE INTRARE-IESIRE _ 7
• ~ o

Subsemnatul/Subsemnata, ^ / 0/\( /  7 O ft/  (r  l \J A _________  ___ , având funcţia
de »6 /67 . dOPÎtÎS 0aJ4  7€>ÎL 'la >V 7 IU  A M AV/tO H AT/ A M U j~ 4 m /P & A

, domiciliul
'î^oTcs^/  _______________________

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, func

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
laţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1 1......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilorjrrofesionale şi/sau sindicale
3 .i...... w &p u  Z J F M F R  15yw < D A /L /J

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneiicianil de contract: numele, Instituţia Procediiraprin Tipul 
pienumele/denumiiea şi adresa contractantă: caic a fost contractului

Data Durata Valoarea 
încheierii contractului totală a

1



4 denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

Titular...............

Soţ/solie...............

Rude de gtadul I11 ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale ai răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamenlale/ Fundaţii/ Asociaţii2* ____________

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Sem nătura

o5 AOAO
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LARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, $ IQ ţJn  _̂_________  , având funcţia
de h b ih î ' îa . ţ p r r - p i .  HtiviteN<fir?

domiciliul
)'W o  ± A jjI ___________________________

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

¡Spitalul Judeţean de U rgentă  
„M avro m ati"  Botoşani

INTRARE-IESIRE
N •'<? ZI .

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, func

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii ne uvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa -»

Calitatea deţinută
5

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......  . ____

y
y

y
y

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neuvernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută» Valoarea beneficiilor

2.1.......
------------

y

y
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1...... ................ Olt/M h  P>0 TO ^ A -aJ 1

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.......

y
y

r"

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Proceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
pienumele/denumirea si adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea si 
adresa

încredinţat
9

contractul
contractului contractului

Titular.................

V

Sol/sode.................

Rude de gradul I11 ale titularului

Societăţi comoriak/ Persoană fizică 
automată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamental©' Fundaţii/ Asociaţiî

Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

4 JjL i» l ‘>

2


