
SpitaHj! Judetoan  o T u g e n t a
Mavrorr»at! Botos»a .^Mavrof
a T ^ /v B S - lE S lB E

DECLARATIE DEIN TERESE '

, avand fimctiaSubsemnatul/Subsemnata, A/WVb# U u'M H — ___________
de US is T& f< {nek f cM SsTF_________ la spiT r< &■ h f  u Lg . mv£c mu '"k t -  uhoUrait i=tpiofiJfh' TMcftWn.-

CNP , domiciliul

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

1. Asociat sau ac^ionar la societal! comerciak, comp 
interes economic, precum si hiembruin asociatii, func

a^fesrajeta§4imffianale, institufii dlpredit^grupunife 
atli'^lBlt^^^nizafi('ni^uveraamental9i^‘C :::7^&

Unitatea
-  dennmirea si adresa - Calitatea detinuta»

Nr. de par|i 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor
1 1 ......  ■_

//f
j

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrate si control ale societatilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilbr de intercs 
economic, ale asociatiilor sau fiindatiilor ori ale at tor organizafii neguvernamental e : ______ ' _______

Unitatea
-  denuxnirea si adresa -

2.1.

Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

1
3.1

pi fc-m s  k jj Q fjy jP lA  fs i
mtr/V/bAU vW/Vc/VT S/Htri/PS /b 7~.

4.1.

in derulare in tiinpul exercitarii functii r, mandatelor saii demnitatilor publiee finantatc de la bugetul de
*•*“* 1— 1 ----------------n mcheiatecusocietaticomerciate cu capital de stat sau unde statul este
Hciiunar inajoriutr/niinoruar: -
5,1 Berrfciarul de contract numde, Instilutia Proceduraprin Tipul

’ % ’f fl.'- *!■

Data
';„s-i - • -4>-

Duiata ValoareaprenLarde/deoumirea si adresa cxrfliactenta; care a feet ccnliaclLilui irchgierii contradului totalaa

1



dem m ireaa
adresa

inaedintat
contractul

conttatukii ccaitractLilui

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

/
f

Sot/solie.....................

j
/

Rude de gjadal I '' afetitulatuhii /

Societati am eraale/P crscana fizica 
autarizata' Asodatii familiale'Cabinete 
individuale, cabinete asodate* sodetati 
civile profedotiale sau sodetati civile 
profesionale cu raspuncte  limitata care 
desfasoa® profesia de avocaf/ Qigpnizam 
neguvanamcnfale'' Fundatii/AsodatiP

/
/

/

11 Prm rude de gradul I  se Intel ege paring pe linie ascend enta si copii pe linie 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 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 si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caractcrul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura
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sp ita lu l Ju d e ţe a n  de  U rq e n tă  
„M a v ro m a ti"  B o to şa n i

INTRARE-iESIRE

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, ~~ ftV , având funcţia
de -JiiT r/ţT  P^eA'cAX- la f i  , ¿ATOft- eyŢYo/vTfcV TU  U-CTiOt+fl U  ,

! ,
CNP , domiciliul jjfu<-V ■ Ţy Tos^Rj

.  -  ?

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 si membru în asociaţii, fum

anii/socictăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizai ii neuuvernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
l . l ......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţ 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii ne< uvemamentaie:

ilor comerciale, ale 
rupurilor de interes

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută» Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor rofesionale si/sau sindicale
3.1......

04-fyiMj^  /bo7D.SMU
M f K  ! \  &U SiH AlCAT :-,£lVr T/î-S A oTb ri /Vi-t,

1

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul artidelor p oliticc, funcţia deţinută şi denumirea artidului | oiitic
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 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
pm jm deydetm m ea si adresa contractantă: care a  lost contractului ftcheiaii contractului totalăa

1



daxrm ireasi*
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Sot/sctie.....................5 >

Rude de gradul I aletitulaiului

Societăţi comerciale/ Persoană iizică 
autorizată'1 Asociaţii fa m ilia l C abinde 
individuale, cabinete asociata, societăţi 
cM epofesionafe sau societăţi cK ie 
profesionale cu răspundere limitală care 
desfăşoară profesia de avocat/’ O rg a n iz a ta  

neguvetnam ertale/ Fundaţii/ A sociaţi?

!) 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

o G JhoÂxh

Semnătura


