
Spitalul Judetean de Urgent^  
,,M avrom ati" Botosani

iNTRARE-IESIRE

DECLARATIE DE INTERES

Subsemnatul/Subsemnata, fr> > ^  A flO'kQj M P' /̂4' ayand funcfia
d e  / t f f & c  jFCTyF  ' ' i T . t p .  f o A  A ̂  i90&P V $  JoM M  -

J
cunoscand prevedcrilc art. 292 din Codul penal privind falsul in dcclarafii, declar pe propria raspundere:

1. Asociat san acfionar la societal comerciale, companil/societati rationale, inxtitn^l de credit, grupuri de 
Intern economic, precum i membru in asocia i fandaiil san alte or anizatiS ne uvernamentale:

Unitatea
-  denumirea adresa - Calitatea detinuta

1.1.

Nr, de parti 
sociale sau 
de actinni

Valoarea totals a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor

2. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare fi control ale 8odeta(ilor comerciale, ale 
regiilor antonome, ale companiilor/societatilor na^onale, ale institutittor de credit, ale grupurflor de interes 
economic, ale asocia 'ilor san fundatiQor o il ale alter or 'anizarii neguyernam entale;_________ ____

Calitatea dejinuta V aloarea beneficiilor-  denumirea si adresa -
2,1.

r
3. Calitatea de membra in cadrul asodatiilor profesionale si/sau sindicale

’ •>.... : ..................................... - ..........................-

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare control, rctribuite sau neretribuite, 
de inutein cadrul >artidelor o oil tic e, functia detinuta si denumirea partidului politic 
4.1......

c

5. Contracte, inclusiv cele de aslstenta juridlca, consultants juridica, consultants si civile, ob^inute orl aflate 
in derulare in  timpul exercitarii functillor, mandatelor sau demnitatBor publice fin a n ce de la bugetul de 
stat, local $1 din fondnri externe orl incbeiate cu so c iety  comerciale cn capital de stat sau unde statul cstc

5.1 Bendicjarulde contract nutnde Instilulia Prooeduiapin Tipul Data Durata Valoarea
prenumdfedenumiieasi adresa CCTitradanta: cajeaicet ccnSacfeM me aerii conlra*jha totals
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cteum ireaa
adresa

mcredinlat
ccntractul

ccriradului a  raPuhi

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

)
Sol/sc^e....................

R udedegiadull aletM aiului

Sodetati oomaciale/Petsoana fizica 
autedzat^Asodap& m iliale'Cabinete 
individuab, cabinete asociate, sodetati 
dvile pufesionale sau society civile 
profesicinale cu ia sp trd a e  limM a care 

, dcsfasoara profesia de avocatf Organizatn 
ijrb^gin'ernaiiialaliy Rmdatii/ Asodatii2'

11 Prill rude de gradul I  sc intelege paring pe linie ascendent! si copii pe linie descendentS.
2) Se vor declare numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotulisolia si rudele de gradul I objin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declare contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreun! cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societ&tii, indiferent de modul de dobdndire a actiunilor.

Prezenta declaratic constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexact! tatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

4 ?

Data completarii

0 5  -

Semnatura
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Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati „ Botosani
Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 

Model inregistrat la nr. 19489 706/05/2019 Operator date cu caracter personal nr.35268—
Spitalul J u d e tea r  

„M a v ro m x it ' t

!NTRARE~<ESi

aa

SNTR BSi RE j

D E C LA R A TIE/
a sefilor de sectie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese

L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art. 185 alin.(15)

Numele si prenumele.......... A .......................£ l A . . £ i . f /A.......................

Functia . t .. jfsectia/com partimentu I..... ? .£ „ { .  ...............

Adresa profesionald

Locul de munca Spitalul Judetean de Urgenta„l\/lavromati”  Botosani sectie/laborator/

serviciu/birou/compartiment, .... .............................................. / str. . Marchian nr. 11...............................

Numarul de telefon (serviciu) 0231 518812, numarul de telefon (acasa)........................................... .

numarul de telefon (mob)!) ............................ numarul de fax .......... ................................

Subsemnatul / a:..... ?.i£.Q A ............ A & ......................................

Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu Tn niciuna dintre situatiile de conflict 
de interese de mai jos:

a) Nu detin parti sociale, acfluni sau interese la societati reglementate de Legea nr. 31/1990, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori organizatii nonguvernamentale care 
stabilesc relatii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit functia de manager.

Sotul/sotia, rudele ori afinii p§na ia gradul al IV-lea inclusiv, nu de|in parti sociale, acfiuni sau 
interese la societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit functia de manager.

b) Sojul/sotia, rudele ori afinii p£na la gradul al IV-lea inclusiv nu detin functia de membru Tn 
comitetul director, $ef de sectie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte functii de conducere, 
inclusiv de natura administrativa, Tn cadrul spitalului la care la care exercit functia de manager.

Nu ma aflu in alte situafli decat cele prevazute la lit. a) si b) Tn care sau so(ul/sotia, rudele ori 
afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de nature patrimonial care ar putea influenta 
Tndeplinirea cu obiectivitate a functfei de manager.

Dau prezenta declaratie cunoscSnd dispozitiile art. 326 din Codul penal referitoare la infractiunea 
de fals Tn declaratii.

Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta Tn legatura cu cele mentionate mai sus.

Data Semnatura



Spitalul .detean de U r■
„ M a v o m a t i"  Rotosa

INTRARE ■=■ -ïIR t
NR. k t L<0

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,
de /HfcW c ş p  f  SBCT>£

CNP

fc>? Ş c A  ________  ____ , având funcţia
la 'JSkU t*T îl/e POSTC-V W  —'q-CHLf rc&t>

'  f  '  : t
, domiciliul i

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,* fund

anu/societăţi naţionale, .instituţii de credit/grupuri de 
aţh sau a lteorgan iza ţiin cgu vern am en ta le:*r< 4 i»^

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinutăi

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 asociaţiilor profesionalcsi/sau sin d ica lef
3.1....... C / r ? / L

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi ¿control, retribuite sgu .neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia dednută si denumirea partidului politic f  '< : .^  's i ."
4.1.......

---- -----------
____ —■— '

___
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă Juridică, consultanţă juridică, consultanţe 
în derulare în  timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor public 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital 
acţionar majoritar/minoritar:

şi civile, obţinute ori aflate 
e. finanţate de la bugetul de 
de stat. său unde statul este

5.1 B o re fic âa rd d eca trac tn u m d fi, Instituţia Proceduiaprin Tipul D ata Durata Valoarea
praTLtmele/cfcojmirea şi adresa contractantă: careafbst contractului m ch d aii contractului tnialăa

1



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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 0. 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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Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
S tr.M arch ian N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 

Model înregistrat la nr. 19489 /06 /05 /2019 Operator date cu caracter personal nr 1S268
Spitalul J u d e ţ e a n  d e  Urger  

„M avrom ati"  Botoşani

INTRARE-IESIRE

tă

NR. JNA

D E C LA R A ŢIE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese

L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Numele si p r e n u m e l e ..................................... ..

Fu n cţia^fjA t .Ç.. £ tF .t.. ir.ï? E ... .sectia/com parti mentu I .. 'P9 .̂T. /2^  *tO*j /'oo (s tp

Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta„Mavromati” Botoşani sectie/laborator/

serviciu/birou/compartiment, . . t. ffi.Îfţţ.fL ................... I str. . M accbm rrrim T^E .ÎS ..^ Â 7 !^ ^

Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)............................................

numărul de telefon (mobil) ............................ numărul de fax ............................................

adresa de e-mail

Subsemnatul / a :..A /..^ ..(r. i.... ........................................................domiciliat/a în loc

judeţul....^.¿ u S Ş ./fy f t

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de conflict 
de interese de mai jos:

a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care 
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau 
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în 
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, 
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia de manager.

Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori 
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa 
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea 
de fals în declaraţii.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Data ^ 3  jQ k j Semnătura


