Spiteful Judetean d© Urqenta

,, M avro m a ti" Botoca'ii i

I^ T R A R E .-IE S ^ e ^
C,

DECLARATIE DEINTERESE
Subsenraatul/Subsemnata,
de
H g^~> C -.

hA j
___ _ _ _____

la

G
0 ft U

1
'g__

. , avand funcfia
.
V r 'h °-4 M ,
^vu_sJgr

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, dcclar pe propria rSspundcre:
1. Asociat saw acponar la societal? comerclaLe, companii/societap naponale, instltufteS de credit/grupuri de
intern econom ic,; recum si membra in asocia i fundn ii sau alte oi yanizalii neytivernamentale: ■
Nr. de parti
Valoarea totala a
- denumirea si adresa i
detinnta
sociale sau
partilor sociale
si/sau a actiunilor
1
de acpum
U ~ “ "'

2. C alitateade membru m organele.de conduccre^ administrare p control ale sotietapior ramerciale, ale
regsilor autonom
e/alf companiilor/sdcietaplor naponale, ale
,i. p^sjMnrn*OQamiB!i
* * ® * ^ ^de
- 1|interes
^ E |
regiilar
autondme/ale
mstitupildr de credit, li*
ale*gr^purilor
economic, alcagoclatil
adilorsdu
‘
TJe
Calitatea definuta
Valoarea beneficiilor
-^denuflurea padresa^
2 .1.

3.
3.1...

orofesionale si/sau sindicale

41 Calitatea de inembru tn organele de conducere, adm inistraresi control,, retribuite’.$an neretrlbuite,
del»ttute^njSdrulf)artidelori)irall*ii"a
<
4,1.,. .

5. Contracte, indusiy ode de aslsten(£ juridica, consultants juridica, c
inpi si civile, obtinute ori aflate !
in derulare In timpol exercitSrii funcpilor, mandatelor sail demnitaplor publice finanpkte de la bugetui de 1

5,1 Benefiaarulcbcontractnum^>

1

hsdtulia
contmam

Tpd
| Ptoceduiaprin
| cateafcst
contracJuM

1

Daia
incheierii

Duiata
contiadului

Valoarea
totaMa

1

dau n u reasi

m a em m

adresa

oadractul

cantradului

oontraauhi 1
/

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

1

Sct/scde................. ..
’ ’

Rude de gradul l '1ale tM aiului

Sodriati> crarariale/Posoanafizica

1 autndza^A soriatii& m iM e/C^binete
in & v id i^ c a b in s asodate, sodefiti
civile prdesonalesau sotietM civile
profiscoale cu raspuidere limilata care

;

/

dcsfi§oara|Hufesia de avccat'Q gsrrizatn
n ^u v m w n ta^ i^ Iu n d alii/ifW d ali?

!) Prin rude de gradul I se injelege parin|i pe linie ascendenta si copii pe linie descendentl
2) Se vor declare numele, denumirea §i adresa beneficiaralm de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,
sojul/sojia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la pimctul 5. Nu se declare contracted
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 dob&ndire a actiunilor.

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

Data completarii

2-0

-

2

I V

Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati „ Botosani

f i

S tr.M a rch ia n N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780
Model inregistrat la nr. 19489 /0 6 / 05 /2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

Spht ‘.[ J udetean de Ur
•,iviavron-iati' Botosaiif

yjJftfiRE-IESIRE
D E C L A R A T IE
a se filo r de sectie, de laborator, de serviciu m edical referitoare la conflictul de interese
L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

t

Numele si prenumele..... ............................................. .........................................
Func^ia.... ........................................sectta/CompartimentuI......

Adresa profesionala
Locul

de

munca

Spitalul Judetean de Urgenta,, Mavromati”

serviciu/birou/compartiment,

Subsemnatui

/

a:...

Botosani sectie/laborator/

............. / str. . M aj^diiarrnfrT T T ...^..:]

..V^l.5~r.

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

Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu Tn niciuna dintre situa^iile de conflict
de interese de mai jos:
a) Nu detin parti sociale, ac^iuni 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/sotia, rudele ori afinii pdna la gradul al IV-lea inclusiv, nu defin p irti sociale, ac^iuni 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.
b) Sotul/sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv nu detin funcfia de membru in
comitetui director, set de secjie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte functii de conducere,
inclusiv de natura administrative, 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) in care sau sotul/sotia, rudele ori
afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de nature patrimoniala care ar putea influenta
indeplinirea cu obiectivitate a functiei de manager.

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

Data

.^ ./.^ /....^ f? .^ J

Semnatura

S p ita lu l J u d e ţe a n d e U rg e n ta
„ M a v r o rn a ti" 8ot,osani

INTRARE-fEbu
LUNA .V...AM _

,

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de
M
CNP

la
, domiciliai

AfTi' /£T
'

~

y* *

9

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
Unitatea
- denumirea si adresa 1-1......

_

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

-

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 n e g u v e m a m e n t a l e : ________
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa
2 . 1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor rofesionale si

sindicale

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi dvile, 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 cn capital de stat sau unde statul este
5.1 B e n e & â a n ild e o c x itia c tn u rrd e ş,
p re n u m d e /d e n u rn ire a şi ad resa

Instituţia
»

P ro c ed u ra p rin

T ip u l

D a la

D u ra ta

V aloarea

c o n lra d a n lă

c a re a fc s t

con tractu lu i

în ch eierii

co n tractu lu i

to te lă a

1

Prin rude de gradul I 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
2

* - { ,

&

<d-o

2

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

“

S tr.M a rch ia n N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 517780
-------- — ----- — -Jda.de! înregistrat la nr. 19489/06 / 05/2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

c- S p .talu l J u d e ţe a n de U r q e m S l
„ M a v r o m a ti" B otoşani

INTRARE-fE

D E C L A R A Ţ IE
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 prenumele........................................................_ q .
Funcţia

.................. sectia/compartimentul....'r^.f.^.rr.

Adresa profesională
Locul

de

muncă

Spitalul Judeţean

de

Urgenta„Mavromati” Botoşani

sectie/laborator/

...... / str. . Marchian nr. 11..............................................................

s ş n r t c it ib ii^

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

de

telefon

(mobil)

..............................,

numărul

de

fax

...............'...........'......................

adresa de e -m a il................................. TTTTrrrr^.............................................

SubsemnatuL / a :....

M

i

.................................................domiciliat/a

în

l o c ....! ^ ...<.....^ lÎ ^ i

judeţul.......’
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 me^ţipnate mai sus.

Data

4

Semnătura

Sp.-.-m ■

!% do r t f n

DECLARAŢIE DE INTEREÍ
Subsemnatul/Subsemnata,
de
M E k iC ,.

______ " la

CNP

, domiciliul

, având functia
'M H F y Ko t ^ i 4 0 7_______

g fl n y C a L
Í7y=d\c>^ ' —-

5

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

m

m

m

s

ts

e

m

m

aţi î.sau altc :organizaitfliïegi^Pbuiiiienm ièï
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor

m

Unitatea
- denumirea si adresa 1.1......

)
7
/

/

2. C alitatea de membru îb organele de conducere, adm inistrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale cOmpaniiior/societâţilor naţionale, ale instituţiilor de credjt, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
»
- denumirea si adresa 2.1.......
t -------- —

~"'N.
/
/
/

3. C alitatea de tnçm brü îb c a d ril âsmdâţiilor prbfedonăK şi/sâu sindicale'
3.1......

|v/|4 ^ * ^ V W-

--------- E— ,------- C________ _
i

( 3

* ^

-- -Í- r-L *

-____ <7- f_____________
--- A
A ^Ç _JU

C 1_____ O

fi____1_____ 1

/y "

/ _C

- K

■} itrC c f i

_____________________________________________________ ¿ - ___________________________________________

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, cons >tantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mahdateÎor 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:
'
*'v ■
- .
v -5.1 Beneficiarul de contract numele,
prenum dedsuim irea şi adresa

Instituţia
5
contractantă:

Procedura prin
care a fost

1

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

1
denumirea şi
adresa

merediniat
5
contractul

contractului

contractului

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

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

Rudedegjadul I1 aletitulamlui

Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi dvile
profesionale cu răspundae limitată caro
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii21

11 Prin rude de gradul I 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
i o . (?f~>

u q

2

s & w ¿r

Spitalul Judeţean de Urgenta „M avrom ati» Botoşani

S tr.M a rch icm N r.il, Cod F iscal 4557951; Telefon0231 518812; fa x .0231 517780
~ — —-Vj.------ .....
Operator date cu caracter personal nr. 35268
®P^gJuI Judeţean d© Urgentă

„M avrom ati" Botoşani

DECLARAŢIE
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)

Subsemnatul / a:

,domiciliat/a în loc.

judeţul.
Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean
servlciu/birou/compartiment,

de Urgenta,.Mavromati” Botoşani sectie/laborator/

..... / str. . Marchian nr. 11

^

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

de

telefon

(mobil) ............................ ,

numărul

de

fax

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

adresa de e-m ail..............................................................................
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.
*2 p / ^

Data

....../...... /2019

hide San de Urgenta
irr hi " Botoseni

LARATIE
DE INTERESE
5
Subsemnatul/Subsemnata,

'///-/w/si/C __ J^/9-'
/

la

CNP

__________ ______- a avand functia

,

//.Pj7. ^ jrA sU /,k:_______

>

, domiciliul
?

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sail actionar la societati comerciale, companii/societati nation ale, institutii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:__________
Valoarea totala a
Nr. de parti
Unitatea
Calitatea detinuta
sociale sau
partilor sociale
- denumirea si adresa de actiuni __2si/sau
a actiunilor
__________
:________
1.1......
' ~
/
/
/
/
—------- *
-----2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatUor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nation ale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asodatiilor san fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:______________________
Unitatea
Calitatea detinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea si adresa 2.1.......
...~ 7 ____________

/

/

—

•

3, Calitatea de membru in cadrul asodatiilor profesionale gi/sau sindicale
3.1
—

O? (

/V&( D

cl M . i3

—c X J i
4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
definute in cadrul partidelor politice, functia detinuta gi denumirea partidului politic_____________________

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, consultant a si civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar: ___________________________ _____________________ ____________________
5.1 Beneficiarul de contract numde,
Institute
Procedure prin
Dureta
Tipul
Data
Valoarea
prenumeledEnumirea si adresa
contractanta:
careafost
contractului
totalaa
conlractului
incheierii
1

denumirea si
adresa

moedintat
coniractui

coTtractului

ccntractului

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

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

Rude de gradul I1}ale titularului

Sodetati cometriale'' Pon9oanafizica
autcxizata/Asodatii fkniMdCdbinete
individuale, cabinete asodate, sodetati
civilepiofesionale sau sodetati civile
profesionalecu iaspundae limitatacare
desfeoara profesia de avocat/ Q^nizatii
neguvemamentale/ Fundatii/Asodatii2)
!) 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 declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii
1$.

oQ

Semnatura

% \l

2

