S p italu l J u d e te a n de U rg e n ta
„ M a v ro m a ti" B otosani

JTRARE“!ESiRE
r

DECLARATIE DE INTE
Subsemnatul/Subsemnata.
O & L ' 'w/tt<S
de
# 6 )6 T £ f/T
____ ___
la
CNP

21 ....'....LUNA .

__ , avand functia
v to M tl y ' r - 5 v& 7 & : M e a / c / v / T 1

, domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul fn declaratii, declar pc propria raspundere:
li Asociat sau aclitmar la sociCtS# coinerdale, comp anii/societati rationale, ihr/titupi de cfedii,’ grupuri de
interes economic, precuzn si membru fnasociatii. time atiisau alteoruanizatil UegiiYernamehtale:
Nr. de parti
Valoarea totala a
Unitatea
Calitatea detinuta
sociale sau
partilor sociale
- denumirea si adresa de actiuni
si/sau a actiunilor
1.1......
/

/
/
2. Calitatea de qiembrii in birganele dte conjducfere, administrarc si cont Nil ale societat ilor cQUicrciale, ale
regiilor autonomc, a ll comp.aniilor/soeiets +ilbr nation ale, ale iiastltu tillSir Ip credit, ale gi'upurilor de interes
economic, ale asoriatiilor sail fundatiilor ori ale alter or uanlzatii nc uvern amentale:
Unitatea
Calitatea detinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea si adresa CO fo s f
2.1..
C Q M & M W V L - T'fU/tf A- A tm

X4

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor rofcsionaic si sau sindicale
3.1......
^ / / A j CAtTUL
6 ffr/i7 7 )-6 v
*1&**/A A U
O Q /A G
/Z

4. Calitatea d e’ membru in brganele de conducere, adm inistraresi control; retribuite sau neretribiiite,
detinute In eadrul artideior •. olitice functia detinuta si denumirea artidului • oliiic / r
4.1.......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, consultants si civile, obtinute ori aflate
in derulare In timpul exerciitarii functiilor, mandatelor sau dcmnitatilor publiee finantate de la bugetui de
stat, local si din fonduri externe ori inchciate cu societ&ji comerciale cui capital de stat sau Unde statul este
actionar majoritar/iiiinoritar: ' ’*
t V
’ ’ ***<#****■. 'M*
: "X
5.1 B eneficiani de contract n u trd e,
preaum dddenum iiB a a adresa

Inslitutia
cmtraolanla.

Procedure prin

Tipul

careafcst

ccsiliactulii

1

Data
fncheierii

D uiata
ccnttactukd

I

Valoarea
totalaa

dem im iieaa

M i r u n T r U n lu -i f
m
r n m a9 t

adresa

contractul

contradului

a rta c tu h ii

T itular.................. .....

S di/so »d e.....................

R n d e d e g ra d ill1 aletitulatuhii

Socielati a m e ra a le / Pereoana iizica
autorizata; A sodatii femiliale/ Cahinete
in d iv id u al cabinete asodate. societati
cM eprofesionalesau sotietati civile
profesionale a i rS ^ u n d ae limitata care
d esS so arap o feaad e awxat/O rganizatii
tK gL nonam oiale' Fundatii/ A s o c ia l

Prin rude de gradul 1 se intelege paring pe linie ascendenta si copii pe lime descendenta.
2) 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 actjuni 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
caracterul incomplet al datelor mentionate.

raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Data completarii
J L £ £ :£ ? £ L .

2

S p italu l J u d e ţe a n d e U rg en tă

,,M avrornati" Botoşani

ITRARE-IESIRE,

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnaţa,
de
CNP
_____

NH~,

M
la

ûÂÙ jlIx U

.^

-i

, având funcţia

Jnd[^y?c¿ 1

, domiciliul
tx r r a $ /to t ________________________________________________________

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 si membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizat!! ne uvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1......
_________________________
"Ţ

/
c__.
---------.

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilorisocietăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale girupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii ne guvernamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
»
- denumirea si adresa 2.1.......
................... . V , ____
0
/

/

_______ ___ ______ L/ ________________
~
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
Î7~
â // v # c y r f l/i-

/?r*>

4 . Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,

deţinute în cadrul artidelor politice, funcţia deţinută si 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 ma'oritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract rum dc,
Procedura prin
Instituţia
Tipul
Valoarea
D ata
Durata
pm rode'denum iiea si adresa

contractantă

careafost

1

contractului

încheierii

contractului

tofalăa

denumirea şi
adresa

maediniat
contractul

contractului

contractului

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

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

Rude de gradul I’ aletitulaniiui

Sodetăd comerciale/ Persoană fizică
autoaizafă' Asociaţii lănaTiale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
dvfleprofedonale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care
desfişoara profesia de avocat' Gganrzaţii
neguvenamedale'' Fundaţii/Asociaţi?

I( Prin rude de gradulI 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

Semnătura
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S p itaiui J u d e ţe a n de U rg e n tă
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INTRARE-IESSRE

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Şubseninata,
de âi^
u
^
v
T

^^U 'rn ^a ci- â
&
n
â J d Po U&CV la 'S p .^a o /- &K

i

t

e

O

i
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. având funcţia
r
,

, domiciliul
/&&Z&#CcnA.
r
^
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 st membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguveraamentale:
■ 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/sodetăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit^ ale grupurilor de interes
economie, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii ncguvernamcntale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea si adresa -

j

[ 3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/? i sindica le,

3.1.......

Of) CyMjfţV) fa
/tfâ r r y O fbU

ho'TtiSfttYf

M o * C u C o f~

C&IOHâoci-u'& Sz

/

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

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 maior i t a r /m in o r i t a r ; ______ _________________ ________
_____ ________ ______ ____

5.1Ben^cianddeociniiai^numel^
pmrmde/derumiteaa adresa

instituţia
contractantă

Proceduraprin
Tipul
Dato
carea fost
contractului ¡ încheierii
1

Durate ■ Valoarea
contractului
totalăa

derarrmeasi
adresa

înoectnlai
contractul

contractului

contractului

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

Soţ/soţie................ _

Rudeâsgrâdul f '^titubului

Sode^cxm adak/Peracană fizică
autorizată/Asodaţn fenffiab1Cabinete
iudivktialc, cabinete asociate^ societăţi
civile profeaooale sau societăţi civile

pK&aonakcuragxinderelimMcare
desfaşoaiă profesia de avocat' Organizaţii

nq^^emanieritale'Rmdajii/Asodaffi^
1) Prin rude de gradul 1 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,
solul/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

Semnătura

S & iy

2

Spitalui Jucietea*
„ M avi ut s lau"

Unvj«nta
O S b - it

DECLARATIE DE INTER

cunoseand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, companii/societati Rationale, institufii de credit, grupuri de
interes economic, precum $i membru in asociatii, func atii sau alte organizatii neguvernamentale:
U n itatea
- d e n u m ire a §i adresa -

C alitatea detin u ta

N r. de p arti
so ciale sau
de actiuni

V a lo a rea totala a
p artilo r sociale
§i/sau a ac tiu n ilo r

1 .1........

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 asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organ izatii neguvernamentale:______________________
U n itatea
- d en u m ire a §i adresa -

C alita tea detinuta

V a lo a rea b en eficiilo r

2 .1 ........

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale §i/sau sindicale
3 .1 ...... A i f t
I

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. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultanta juridica, consultanta §i civile, obfinute ori aflate
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnita{ilor publice finantate de la bugetul de
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar: ______________ ______________________________________________________
5.1 Benefidarul de contract nuniele,
prenumele/denumiiea §i adresa

Institutia
contractanta:

Procedure piin
care a fost

1

Tipul
contractului

Data
incheiedi

Durata
contractului

Valoaiea
totalaa

denumirea §i
adresa

incredintal
contractul

conliactului

contractului

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

Sot/90tie...................

Rude de gradul I1^1ale titularului

SocieJati comerciale/ Persoana fizica
autoizata/Asociatii familiale/Cabinde
indmduale,cabineteasociate, societati
civile profesionale sau societati civile
profesimale cu raspunderc limitata carc
desla§oara profesia de avocat/ Q^anizadi
neguvemamentale/ Fundatii/ AsociatiP
!) P rin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie d escendenta.
2) Se v o r d eclara num ele, d enum irea $i adresa b eneficiarului de co n tra ct unde, prin c a litatea detinu ta, titularul,
so tu l/so tia §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a cum sunt d efin ite la punctul 5. N u se declara co ntractele
so cieta tilo r co m erciale pe actiuni la care declarantul im p reu n a cu so tu l/so tia si rudele de gradul I detin m ai putin de
5% din cap italu l social al societatii, indiferent de m odul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii

U o f.
-

2

