c;nitalul J u d e te a n d e U rg e ra a

SP ,?Mavroniati" Botoeam

5 N T R A R E -1 H S S B E

DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata.
de
QAtX-foH ^ toU CAi W

QtfchtL&failif
StiChb/

la

-^cU cj<fh

A€fW c/(Zl p b

___ , avand functia
firhlOOfctj tf

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarajii, declar pe propria raspundere:
1. A sociat sau acfionar la

comer d ale, comp
national?, iristitu#id e ctedit, grupuri.de
i. fundatiisau alte organizati 1 neRuyernamenta ie:

Unitatea
- denumirea si adresa -

Calitatea detinuta

Nr. de par|i
sociale sau
de actiuni

Valoarea totala a
partilor sociale
si/sau a actiunilor

1.1.

2. Calitatea de metnbrvi in brgauele de conducere, administrare Si-controi ale, Societfitrior cptnerciale, ale
regiitor autonomc, ale com paniiior/societa|ilor naponale, ale institiiitiilor da credit, aie grupurilor de interes
economi ale asoclatiilor sau ftindatiilor ori ale a lter ol^anizatii neguvem amentale:
' '
£.

Unitatea
denumirea si adresa

2.1.

Calitatea detinuta

3; Calitatea de niembru in cadrul asociatiilor
3.1 ......

\M em b u i

Valoarea beneficiilor

rofesionale si/sau sindicale •

___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Calitatea de m em bra in organele de conducere, administrare si control, retribiiite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea ..artidului otitic
, ,

4.1.......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants! juridica; consultants si civile, obfinute ori aflate
in derulare in titnpul exercitarii fuuctiilor, m andatelor sau demnitatilbr publiee finantate de la bugetul de
stat, local si din fonduriexterne ori incheiate cii societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 BenefidanddecOTtracL'numde,
prenumd&'denumiiea si adresa

bislrtulia
cantractanla:

Prooedurapiin
caieafost
1

• t" «Sf.
Tipul
ccntiactului

Data
mchaaii

Durata
contractuM

—.«*>, *.
Valoarea
totalaa

daMrireasik
adrcsa

mocdintat
j
contractul

contractuhi

cootractului

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

Sot/sode................

RudedegpackiU' atetitulanilui

Sodetati comerdaldPetsoana iizica
autadzata'' Asodatii lamiliafe'' Cahinete
individuafe, cabineteasociate, sodetati
dvfleprofesionale sausodetati dvile
ptofesionalecuraspundae limitaficare
desfasoarapiolesiade avocat/Gganizatii
ix^rvemarrKntddRiixlatiy^

-

11Prin rude de gradul I se intelege parin.fi 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 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

2

1 S p ita lu l Jud e ţe a n de U rg e n tă
„ W la v ro m a ti" B o to s a n i

iNTRÂRE-! ESIR E
DECLARAŢIE DE INTERESE
Subscmnatul/Subsemnata,
oe

. Q ţ i â j lL £ M

aAtth n r mdlcaf cogfdmkL. >»
, domiciliul
¿ti.

M

, având funcţia

.

fflâm M îţ m bL obfâ '<j Moxfen/Âl
L& Q f

j

«vederi!* iu L 257, di ti C oda! pcutsî 'p i îvinu falsul în declaraţii, d eclar pe p ro p ria .1 ăspandâi

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăfi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fum aţii sau alte organizaţii neicuveriiamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
»
- denumirea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1.......

j

']
j

2, Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale., ale
'regiilor autonome, ale ¿ompanulor/societaţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, aie grupurilor de interes
feouşţdîţv ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
- denumirea si adresa •

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

i j . aii ia tea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/s&u sindicale
j .i ,
m

m to r u

co7Â?M 7M , ^

...... .!

; 4, Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
i dăinuie în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumireapartidului Pontic
i.....4.i.
i..
5. C o n tracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute' ori aflate
în d e ru la re în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, tocai şi din fonduri externe ori încheiate cu socieiăti comerciale cu capital de stat sau unde statui este
«cţiuîîitr iuâjoriiaf/minoriifiî'î
Instituţia
Proceduraprin Ş Tipul
5.1 Beœ&à^dscoElKCtiuiEie;
Dala
Durata
Valoarea
puiurnela'daiunTiîea şi adresa ___ j contiactaiQ:
| careaiœî J cotiractiM j încheiem \ ccntoacuâi
îo'ală a

1

îtxmiiiM
antractul

deumiieaşi
adresa

I

i

T i t u l a r . . ............................ ..

|

x

1
i

i. U . ^ t £ ; ;

s

cmtradului

?

r-

_

--------

cataetulwi

—

* .u 6 D u ik .u 'C Î. U I

..................................

! r’; r > 'J '4 :v u x i r v .v .v k V T ’e is o d ' st ii £ 3

! ; xc izaiiVAscdgiii
s fenilick/Ci>in^o
vdi'iidi
tikxjfcastx%!t&, societăţi
ci^arcicsc^bsausocfeăS ¿vile
i
v -Z‘ -41i i ^ X B T i C k j Î ' C 1
i

. ;i H. Sui Kte SM >"ÎÎ'

t

"HTii

; ■■:■.i, ti rcTun fetii . (âCt-.a: 5

I

¡:h de ¿radul J ac înţelege părinţi pe .inie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
■declare numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin caliiatea deţinută, titularul,
•/IC!C ■** arfv'jii ţ * obţin contracte, eşa cum sânt definite la pu
Nu se declară conţi actele
sosietanioi comerciale pe acţiuni ia care declarantul împreună eu sotul/sotia si rudele ds gradul 1 deţin mai puţin ¿e
5% fio • iV.uî social al societăţii, indiferent cie modul de dobândire a acţiunilor
.iiW / v U l

*fiţ**iţ

ii-■*•**

,î
.ia

’»‘ Î j ' P ' t ' i * ’ f !
¿» <-l cî jL» « ţ i i O»

le g ii

J ,

jp ¿ tiu it C p S i i i t i U

-vmiov^i1 ui f‘*»v

Data completării

fk

S em n ă tu ra

fo .

2

J

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de
iM tcM W x

, având funcţia

Î V i w d u l d i Îf^ o x iiu k . ?ad$^6i?/)â£

la

CNP
, domiciliul
^ j l ( lhafyL<udf—$ t d ' o & tyta u 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 ’

Calitatea deţinută

- denumirea şi adresa -

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/sodetăţîlor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organiza;ii neguvernamentale:
Unitatea

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

3.C alitatea de membru în cadrul asociaţiilor »rofesionale şi/sau sindicale
a
iv

GT

mwKtT <Qj'PfPijl (jim

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia detinntă 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 maj oritar/minoritar:
5.1 Bax^aaniIiiaMatiîurnde,
Procedura prin
Tipul
!
Dala
Instituţia
Durata
Valoarea
ccntractenta

care a fest

1

contractului j

încheierii

contractului

totală a

derajrnireasi
i

nneinjat

adresa

ccrtrdctul

contractului

contractului

Titula-.

Soţ/scţie.

Rudede gradul I ‘aletitularului

autorizată/Ascdaţnfemiliale/CMsrete
individual^ cabinete æodate, sedezi
ávñeprofesonak; sausoddăţi civile
profesionalecu iăspuirlercliiriitatâ cate

1J Prin rude de gradulI se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numeles 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.

P rezen ta d eclaraţie con stitu ie act p u b lic şi răspund p otrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracteru l in com p let al d atelor m enţionate.

D ata com pletării

2

Sp itelul Judetean de U r g e n t
„M avrom ati" Botosani
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DECLARATIE DE INTERESE
fd c lU u s M u ^

Subsemnatul/Subsemnata,
de
W A T , m e t,

la

CNP

-P e iJ a J b
,
&eti&CbUJ

, avand functia

, domiciliul

^y\ a r ib& ttdatu_______________________
cunoscand prevederile art. 292 din Codu( penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau aefionar la societal comerciale, companii/socictati nafionale, institufii de credit, grupuri de
Unitatea
- denum irea §i adresa -

C alitatea detinuta

N r. de parti
sociale sau
de actiuni

V aloarea totala a
partilor sociale
§i/sau a actiunilor

1.1.......

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor Rationale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii n eguvernam entale:________________ _
Unitatea
- denum irea $i adresa

Calitatea detinuta

V aloarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale gi/sau sindicale

3 . i .....

vumjuJI>j ,aj

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultant;! juridica, consultants §i civile, obfinute ori aflate
m derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de
stat, local $i din fonduri externe ori mcheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Boiefidarul de contract numele,
prenumeledmumirea $i adresa

Institutia
contractanta:

Proceduraprin
careafost

1

Tipul
contiactului

Data
incheierii

Durata
conlractnlui

Valoarea
totalaa

denumirea $i
adresa

inoedintat
contractul

oontractului

contractului

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

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

Rude de gradul I]) ale titulamhi

Societati comerciale/ Persoana fizica
autorizata/ Asodatii femiliale/Cabinde
individuate, cabineteascciate, societati
civile profesionale sau societati civile
profesionale cu raspundere limitata caie
des£a§oara profesia de avocat/ Gganizatii
neguvemamentale/ Fundatii/ Asodatii2)
Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara num ele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,
sopil/sotia $i rudele de gradul I obtin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. N u se declara contractele
societati lor com erciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin m ai putin de
5% din capitalul 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

Semnatura

0 Q.d)G, £.pM....
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Spitalul Judeţean de U rgentă i
„M avrom sti" Botoşani

REAfESIR
ZI .{¿Î±UNAk^ÂN

Suhsemfrattil/Subsemnata,
_Ä
de
Ctrticfaiăt^

- f s ü d ’/______
h
. ,U
,
, având funcţia ^
la S-vuAdut dfy <hAcdruUK- rctjMotfi'câ /J
toi

domiciliul

CNP

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, func aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
U nitatea
- denum irea şi adresa -

C alitatea deţinută

N r. 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 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:_____________________
U nitatea
denum irea şi adresa

V aloarea beneficiilor

C alitatea deţinută

2.1

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1

i/U e io M a

i/m»
i

¿Xfl-MO/C

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 Beneficiarul de contract: numele,
prenimele/denuniirea şi adiesa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin
caro a fost

1

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totală a

ti

denumirea şi
adresa

•

încredinţai
contractul

contractului

contractului

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

Soţ/soţie...................

Rude de gradul 11*ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspunderc limitată caro
desfăşoară profesia de avocat/ Oiganizaţii
neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)
1] Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara num ele, d enum 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 soţul/soţia şi 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

cQ>¿o

2

