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

1. Asociat san actfonar la societati comerdale, companii/societa|i nation ale, institup'i de credit, grupuri de
Interes economic, precuin si membru in asocia t fundadl san alte o anizari? ne uvernamentale:
Nr, de parti
Valoarea totala a
Unitatea
Calitatea
detinuta
sociale
san
partilor sociale
- denumirea §i adresa A
$
,
de aejiuni
si/sau a actiunilor

u..3e.

fovvffart'Jfct/~oe/r \ ~TZ5oO—

2. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare fi control ale sodetajilor comerdale, ale
regiilor autonomy ale companiilor/socictSti!or nafionale, ale institu$iilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiiior san fandatiflor ori ale alter or anizajil neguvernamentale:
__
Calitatea detinnta

- denumirea si adresa -

Valoarea beneficiilor

2 .1.

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiifor proferim alg

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare
control, retribnite san neretribuite,
dejinute in cadrni artidelor oolitke, functia dejinuta gi denumirea artidului iolitic
4.1.......

S. Cmitrade, inclusiv ceie de aslstenfa juridiefi, consultants juridica, consultants si civile, obtfnnte ori aflate
in derulare in timpni exercitSrii funcfdlor, mandatelor san dem nitailor pnblice finantate de la bugetul de
stat, local si din fonduri externe o il inebeiate cu societS0 comerdale cu capital de stat sau unde statui este
ac onarm a oritar/minpritar:
S.lBcnefidanideccntiactrturnde,
bstitutia
Proceduraprin
lipul
Data
Durata
Vatoaea
careafcst
contraduliii
ioabderii
oonlndului

1

denunareagi
adresa

incrsdiulal
contracts

oc iactului

ccntaadului

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

—

Sot/sotie.................
„
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Sodetili axradak/P ersoanafizica
aitoiizata''A sotiatii ta m M a ' Cabinete
rndKiduale, cabirete asodate, soddati
civile pufeaonale sau sodetati civile
faufesionale curaspm doie lurritata care
desfasoeraprofEsiade avocat/ Qgardzatn
regw vejnanraiiald Rmdatii/ A sodatif1

!>Prin rude de gradul I se infelege paring pe linie ascendenta si copii pe linie descendentS.
2) Se vor declare numele, deoumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,
sojul/sotia si rudele de gradul I oblin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declare contractele
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreunS cu sotul/sotia si rudele de gradul 1 detin mai putin de
5% din capitalul social al societ&tii, indiferent de modul de dob&ndire a actiunilor.

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

Data complet&rii
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Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati „ Botosani
S tr.M a rch ia n N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 517780
Model inregistrat la nr. 19489 / 0 6 / 05/2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

S p ita lu l J u d e te a n de U rg e n ta
„ M a v r o m a ti" B o to sa n i

jNTRAREMESIRE
D E C L A R A T IE
a settlor de sectie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese
L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)
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Adresa profesionala
Locul de munca Spitalul Judetean
seiyidu/birou/compartiment,

de Urgenta,,Mavromati”

A mM IL ......... .... / str

Botosani saetie/laborator/

. Marchian nr. 11...........................

Numarul de telefon (serviciu) 0231 518812

Subsemnatuh /

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, 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 patrim onial cu spitalul la care s-a exercit functia de manager.
Sotul/so(ia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv, nu defin p irti sociale, ac(iuni sau
interese la societati reglementate de Legea nr. 31/1990. republican, cu modificarile si
completarile ulterioare, ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii cu caracter
patrim onial cu spitalul la care s-a exercit functia de manager.
b) Soful/sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv nu detin functia de membru tn
comitetul director, $ef de sec(ie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcfli de conducere,
inclusiv de natura administrativa, Tn cadrul spitalului la care la care exercit functia de manager.
Nu ma aflu in alte situajii 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 natura patrimoniala care ar putea influents
Tndeplinirea cu obiectivitate a funcfiei de manager.

Dau prezenta declaratie cunoscSnd dispozitiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracflunea
de fals Tn declaratii.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta Tn legatura cu cele mentionate mai sus.

Data

SDitalul J u d e ţ e a n du U rg e n ta
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DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Şubsemnata,
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere;

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, eompanii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru în asociaţii, fundaţii sau alte organiza ‘7ne uvernamentaie;
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea şi adresa ^
r
deacţiuni
ş^sau a acţiunilor
U. r .C
i 6 c>VT§ CAjLU
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2* Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
j regiilor autonome, ale companlllor/sodetăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor dc interes
economic., ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizai;U neguverna mentale:
- denumkealdadresa -

CaUtatea de*inută

Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membru în cadrul asocia« iilor profesionale si/snu sindicale
3j z

j

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, consultantă juridica, 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/minoriţar:
instituţia
I Eroceduraprin
5.1 Benefkiaiul decontact mnr e,
Data
1 Durata ! Valoarea
Tipul J
contractantă:
premrnetetiaiMinreasi adresa
contactului , încheierii
S care a fost
contactului
totalaa
1

denumirea si

înasdtnjat

contractului

cortradnhi

cortractul
Titular............... .

Soţ/sojie ...........

Rudecfegrâdull îtetituiamlui

Sodeiă|iccm£idal^Paso0iwfizkă

antcri7ată^Aaxiaţn fanffiab1Cabinete
bdivkkialc, cabineleasociate societăţi
de

Scare
şadza

ireginmantergalo'FundatăAsociaţi?
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
i£ _ o £ %

i
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domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:
1. Asociat sail actionar la sodetati comerdale, companii/societSti nation ale, institute de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:
Valoarea totala a
Nr. de parti
Unitatea
partilor sociale
sociale sau
Calitatea detinuta
- denumirea si adresa si/sau a actiunilor
de actiuni
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2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerdale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societStilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea detinuta
- denumirea si adresa 2.1.......

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionals §i/sau gindicale
3.1......
v... u < 7 .)v < ___U t t s / A ^ A
III,

C

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

5. Contracte, inclusiv cele de asi stentS juridicS, consultants juridicS, consultants si civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:
Data
Durata
Valoaiea
5.1 Beneficiarul de contract numde,
Institutia
Rocedura prion
Tipul
incheiaii
contractului
totala a
pmmele/denumiieasi adresa
contractanta:
caieafost
contractulii
1

denumneasi
adiesa

nioredintat
corrtractul

caitractului

ccnlractului

Titular.................
—
Sot/sotie.................

Rude de gradul I1}ale titularului

Sodetati comadale/Persoana fizica
autcrizata/Asociatu lamiliale/ Cabinete
irdividuale,cabineteasociate, sodetati
dvilepofesicnale sau sodetati civile
pofesimale cu raspundeie limitatacaie
desfisoaraprofesia de avocat/ Qg^nizatii
neguvanamentald Fundatii/ Asociatii2)
1] Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta 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 declarable constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii
2 1 M
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