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■MTRARE-iESIt^ DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnata BENGHIAC EVAGRINA IONELA,.avand funcfia de as coordonator
la SPITALUL JUDETEAN MAVROMATI BOTOSANI,SECTIA OG-CAMERA DE GARDA SI
AMBULATOR,
CNP

cu

domiciliul in

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarapi, declar pe proprie raspundere
ca impreuna cu familial) defin urmatoarele:
1. Asocial sau ac^ionar la s o c ie ty comerciale, cempanii/societSfi nafionale, institufii de credit, grupuri de
............

..... -

y

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

Unitatea
- denumirea §i adresa -

|

Calitatea depnuta
actionar

Nr. de parfi
sociale sau
de aepuni
3104

Valoarea totala a
parplor sociale
§i/sau a acpunilor
310

2. Calitatea de membru in organclc de conducere, administrare p control ale sociei&fitor comerciale, ale
regiilor autonmne, ale companiilor/societftfilor nafionale, Me institutiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale as o ci aJMlor sau fun tl aji i lor qri ale altor organizafij neguvernament a 1e :

3.1......Membru OAMMR
Membru Sindicat Solidaritatea

4. Calitatea de membru in oiganele de conducere, administrare $i control, retribuite sau neretribuite,
definute in cadrul partidelor politice, funepa definnta si denumirea partiduluipolitic

4.1.

5. Contractc, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultantjtjuridjca, c o n su lta n t si civile, obpnute ori aflate
in deruiare in tiinpul exercitarii funcfiilor, mandate!or sau demnitafilor publice finantate de la bugetul de
stat, local §i din fonduri externe ori inebriate cu McietSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este
aeftonar majoritar/minoritar:________________________________ ________________________________________

1

prenumele/denumiiea§iadiesa

inaedinjat
contractul

denumirea
adresa

“1-conlractului

incheieru
conlractului

conlractului

totalaa
oontractului.

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

So^sojie................

>,'s .

Rude de gtadul I11ale titularului
__________ !
Socidaji comerciale/Persoanatizica
autnrizati^AsociaJiitkniliak/ Cabinetc
individuals, cabineteasodato, societal
(Me profcsionale sausodetaji civile
profesionalecuraspundoc limitatacaie
desS§oaiaprofeaade avocat/ Qtganizajii
neguvemamenlale/Fundaft/ Asocfo?__

_______

r) Prin rude de gradul I se irrjelege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul,
soful/sofia §i rudele de gradul I ob^in contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contracted
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, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declarable constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplct al datelor menfionate.

Data completarii

19.05.2021
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DECLARAŢIE DE INTERESE
ot>

QA

Subsemnatul/Sufrsemnatu,
de --yv C\)l

Ikají h - f-/) -O (I^CssjjzüJaaï

u rsE S

CNP

domiciliul

, având funcţia

-

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru în asociaţii, fund aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
U nitatea
- denum irea si adresa -

Calitatea deţinută
5

>

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

V aloarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţidor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi upurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
U nitatea
- denum irea şi adresa -

Calitatea deţinută

V aloarea beneficiilor

2 .1 ........

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
'S-l ...... C
t 1’ ¿'U
ii
- 1
£
I

<

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

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 Beneficiatul de contract numele,
Proceduraprin
Instituţia
Durata
Valoarea
Tipul
Data
»

praunnelc/denuinitea si adresa

contractantă:

careafost

1

contractului

încheierii

contractului

totalăa

denumirea şi
adresa

încredinţai

contractului

contractului

contractul

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

"
Sot/sotie..............
....
5 5
----------------------- — ---------------- —

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

Rude de gradul I1’ale titularului

Societăţi
» comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii fâmiMe/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi

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

civileprofesionalc sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care
lesfaşoaiă profesia de avocat/ Organizaţii
neguvanamentak/ Fundaţii/ Asociaţii2*

-—

n Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vo r declara num ele, denum irea 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. N u se declară contractele
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună cu sotul/sotia si rudele de gradul I deţin m ai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de m odul 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

2
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DECLARAŢIE DE INTERES
Subsemnatul/Subsemnata,
inat l/Subsemnata,
de
: / «
r?*3$w l
CNP

ô é K f f l
Mfr
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¡J_ c
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar
sttfeietăţl b oin e^ a leifebnipanii/societăţi naţiOnalie, instituţii de credit, grupuri de'
interes economie, precurit şi membru Iniâsocîaâivfundaţii sau alté organizaiţii neguvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
»
- denumirea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, aţe
regiilor autonome, ale compâmijor/societăţilor naţidr ale, ale instituţiilor de credit, aţe grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii negUvcrhameufaic:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa 2.1.......

3. Calitatea de membru ţn cadrul asociaţiilor profesional şi/sau sindicale

3-iJ- ăfaUrnL. W m Â .., ' .

____________/ lA S Áj_i

~-

TÿTÀM-.Uccl

____________

"dfcfjnemfeîli:îft*brgabéle de condufei^ administM*® W cbiïtrbîi f&tribuite sau neretribuite,
deţinutefa— ^
-----4 .1.

5.1 Beneficiarul de contract numele.
prenimefe/denumirea şi adresa

1

denum irea şi

încredinţat

adresa

contractul

contractului

contractului'

T itu lar......................

Sot/sotie
> i ...................

R u d e d e gradul î 1ale titularului

Societăţi com erdak/P ersoană fizică
autorizată' Asociaţii fam iliale' Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere lim itată cate
desfăşoară profesia d e avocat/ O rganizaţii
neguvanam entale' Fundaţii/ A sociatul

1* P rin rude de gradul I se înţelege p ărin ţi p e lin ie ascendentă şi copii p e linie descendentă.
2) Se v o r declara nu m ele, denum irea şi ad resa beneficiarului d e co n tract unde, p rin calitatea deţinu tă, titularul,
so ţu l/so ţia şi ru d ele de g radul I obţin co n tracte, aşa cum sunt defin ite la punctul 5. N u se declară contractele
so cietăţilo r co m erciale p e acţiu n i la care d ec la ran tu l îm preună cu so tu l/so tia si rudele de gradul I d eţin m ai puţin de
5% d in cap italu l social al societăţii, in d iferen t de m o d u l d e dobândire a acţiunilor.

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

Data completării

Semnătura

U ).O S -M )W
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u m

?mnatul/Subsemnata,
/?(L(X LlvClCL ^ V C ^ jt l l.C^
^ ^ _____ , aavand
.ai.u iuuM.a
functia
de rUi >\UH
■'! ' s' <
\
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,
domiciliul
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau actionar la societafi comerciale, companii/societati nafionale, institufii de credit, grupuri de
interes economic, precum $i membru in asociatii, func a|ii sau alte organizatii neguvernamentale:
Nr. de parti
Valoarea totala a
Unitatea
Calitatea detinuta
sociale sau
partilor sociale
- denumirea §i adresa de
actiuni
$i/sau
a actiunilor
K
u ......
\

\
\

\\

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control ale societafilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societa^ilor nationale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociafiilor sau fundafiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea detinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea §i adresa 2.1 .......
x
\
\
\
3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3-] ......
& M t\
_____________________________________
/W uJCh/U

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta §i denumirea partidului politic
4.1........
\

\
\
5. Contractc, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridicS, consultants §i civile, objinute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitSfilor publice finanfate de la bugetul de
stat, local $i din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Benefidarul de contract: numele,
prenumele/denumirea §i adresa

lnstitutia

Pioceduraprin

Tipul

Data

Dmata

Valoarea

contractanta:

ca iea fo st

contractului

incheierii

contractului

totala a

1

denumirea §i
adresa

increduitat
contractul

contractului

contractului

Titulai*.................

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

Rude de gradul I])ale titulaailui

Societati comerciale' Persoana fizica
autmzala/Asodatii fkiiiliale/Qbinete
indrviduale, cabinete asociate, societati
civileprofesionale sausocietati dvile
profesionalecura^xmdere limitatacare
destajoara pofesia de avocat/Oiganizatii
neguvemamoTtale/Fundatii/AsociatiP)
]> Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,
sotul/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a 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, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii

Semnatura
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DECLARAŢIE DE INTERESE
BENGHIAC EVAGRINA IONELA
, având funcţia
_SPITALUL JUDETEAN SECTIA OG CAMERA
DE
GARDA______________________________________
de ASITENT COORDONATOR
la _______
,
______BOTOSANI________________________________
CNP
, domiciliul ___________
________________________________________________________________________________________ ,
Subsemnatul/Subsemnata,

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
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
– denumirea şi adresa –
de acţiuni
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
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
– denumirea şi adresa –
2.1……

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1…...MEMBRU OAMR SI MEMBRU SINDICAT SANITAS

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, consultanță 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
1

acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:
denumirea şi
adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a
contractului

Titular …………...

Soţ/soţie …………...

Rude de gradul I1) 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
neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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
societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de
5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.
1)
2)

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
08.06.2017
.....................................

Semnătura
BENGHIAC
……………………………….

2

