S p îta iu i J u d e ţe a n d e U rg e n tă
„ M a v r o m a t i" B o to ş a n i

intrare-iesire
U K t K

fi,

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemaatul/Suihsemnata,
de M & tfC ,

.

"Ms

, având funcţia

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul iu declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companli/sorietăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, recum şi membru în asocia i. funda îl sau alte o anizaţiine uvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea şi adresa de acţiuni
si/sau a acţiunilor
1. 1.
cu3& 2u£A »

zai

2. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, d e
regiilor autonome, ale companiflor/societăţîlor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori d e altor organizaţii neguve r n a m e n ta le :_____________
- denurrdrea sTadresa -

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

2,1......

3. Calitatea de membru Iu cadr

relaţiilor profesionale ii/sau sindicale

3A..Z

4. Calitatea de membru fu organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul i artidelor olitice, funcţia deţinută şi denumirea partidului jplltic
4.1.

5. Contracte, indusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
In derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cn societăţi comerciale cu capital de stat sau unde Btatul este
acţionar ma oriţar/minoritar:
Valoarea
5.1BanefickuldeccntiactiiLimg^
Instituţia
P ro c e d ía p in
Tipul
Data
D urata
contractantă:

carea& st

1

an tractu lu i

încheierii

an tractul

to táü a

d am n area şi

încredinţai

adresa

contractul

contractului

ocntractiM

T itu lar.....................
ÿ

/

S ctfsoţie.................. .

t

Z z

R ude de gradul! 1ale titulaiului

Societăţi cunK rciate'Petsoană fizică
autedîală'A sociaffi& niliaW Q binE te

A

individuale, cabinete asociate; societăţi

/

ăvilepnîfegonale sau so d e tâi civile
p ro fe sio n a lem jig x iriere lim itată care
, desfăşoară p io fèaa de avocat/ Organizaţii
n eg u ro n am ertajo ' R m daţii/ A sociaţi?

!

/
A

/
S

.■
___

__

1}Prin rude de gradul Is c 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
ll'C

C

- tt&

l

2

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
S tr.M a rch ia n N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; f a x .0231 517780
Model înregistrat ia nr. 19489 / 0 6 / 05 /2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

S p ita lu l J u d e ţe a n d e U rg e n tă
,M a v ro m a ti" Botosa« ti

TJRAjRE-ifcSI,__
nr. :
1
D E C L A R A Ţ IE
a şe filo r de secţie, de laborator, de serviciu m edical 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

!

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

Funcţia^^^.';^S^7.^..^i:/..sectia/com partim entul..........Ih:..................
Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judetepn

de U rgenta„M avrom ati”

Botoşani sectie/terboraton/

^Qrvirii i^iro n ^!g m ^ g p e n tr . . . . / S r „ . . ........................... / str, . Marchian nr. 11.............................
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812,

Subseronattff /

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

în

loc

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 patrim onial 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
patrim onial 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.

Semnătura

Spitalul Judeţean do Uroenta i
„ M a v ro m :)tl" Boros n i

;

JNTRARE-iE iriE

J0 U X % b U

DECLARAŢIE DE INTERES* u re V ............. L .1 ..Z I ...ÎT> .LU N fT........ANT........
Subseninatul/Subsemnata ,
de
v?e
CNP

_^PrbLXj'
P g /
la

/Yf,

, având funcţia

, domiciliul fyQVOS 4 tf j's

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/socictăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii fundări sau alte organizaţii nepuvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea şi adresa de acţiuni
si/sau a acţiunilor
1. 1.
S
T
-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţllor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asocia îilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

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

a

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută si 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 cn capital de stat sau unde statul este
5.1 Benefidamldeaxiliactnumde,
pimmeb'daiurniiea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Proooduraprin
care a fost
1

Tipul
contractului

Data
fochdaii

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

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,
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

„

IVII

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati Botoşani
S tr.M a rch ia n N r.il; C od Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 517780
Model înregistrat la nr. 19489 / 0 6 / 05/2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

Foitalul J u d e ţe a n d e U rg e n tă \
P M a v ro m a ti" B o to ş a n i
,

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 p r e n u m
Funcţia

e l e . . . . * .......... f t f . :. .. .

.

....... sectia/comparttmentul..... h r . ! ^ 7 . .j. ..

r

Adresa profesională
Locul

de

muncă

Spitalul Judeţean

de

Urgenta„Mavromati” Botoşani sectie/laborator/

serviciu/birou/compartiment, ...... © j f e A ........................ ....... / str. . Marchian nr. 11............... ...............
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812. numărul de telefon (acasă)
numărul

de

telefon, (mobil)

numărul

de

fax

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

adresa de e-mail

S u b s e m n a tu l /

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

în

lo c . .. ^ .f P r ? . .4 ? ^

j u d e t u l . . . ^ ^ M ^ . . 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

IsSMjMP

Semnătura

r

Spitaiui Judetean de Ur^-sn

'

„Mavromaii" Botosavi

D E C L A R A J IE D E IN T E R E S E J^ t r a r e

z-

..
Subsemnatul/Subsemnata,
de
f-f&Hc ierScrTre

Cs
C&-j

D

_

A f.

ie S '

A"_______ ________ , avand funcfia
Mfa'r'ihf/H'i /icTCcj/H V ( ,

la

te n ^ te l

domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, comp anii/societa^i nafionale, institufii de credit, grupuri d
interes economic, precum §i membru in asociatii, func afii sau alte organizatii neguvernamentale:

i i ......

Unitatea
- denumirea §i adresa -

Calitatea depnuta

c^rn&Fjtfw

(X c £ U ttf/is

Nr. de par^i
sociale sau
de aepuni

jji

Valoarea totala a
parplor sociale
§i/sau a acpunilor

.

/

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ah
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor na|ionale, ale institu^iilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asoeiatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:______ _______________

Unitatea
- denumirea §i adresa -

Calitatea depnuta

Valoarea beneficiilor

2.1.......
s'

y

y

y

'

s'

3. calitatea
3.
Calitatea de membru
niemoru in
m cadrul asoeiatiilor prolesionale
profesionale $i/sau sindicale
smdicale _
3.i.... w e d r a /e a fteKs/Mt
t>r(rt#Q>75?

s g ® is is ifis a a s « » a i

/

5. Contracte, inclusiv cele de asisten{a juridica, con su ltan t juridica, con su ltan t $i civile, ob$inute ori aflate
in derulare in timpul exercitarii func^iilor, mandatelor sau dcmnitafilor publice finanfate de la bugetul de
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societal comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ttv ^ l u n u i

m a j u i l u i t / i n m u l 11 i \ i •

5.1 Beneficiarul de contract: numele.
pimiuiiele/denumiiea§i adresa

\J8f*

Institupa
contractanta:

Pioceduiapiin
care a test
1

Tipul
contractului

Data
Tnclieiem

Durata
contractului

Valoarea
totalaa

denumiiea^i
adiesa

V

ineiedin|at
contractul

contractului

contractulu

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

So^/so^ie...............

Rude de giadul Inaletitulaiului

Societal comerciale/ Persoana fodca
autorizata/ Asociapi familiale/Cabinete
individuate, cabinete asociate, societal
civileprofesionale sau societap civile
profesionalecu raspunderc liinitatacaie
desfa^oaraprofesiade avocat/ Oiganizapi
neguvemamentale/ Fiuadapi/Asocial

z

h Prin rude de gradul l se mjelege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarukii de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul,
sopil/sopa §i rudele de gradul 1 obpn contracte, a$a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia §i 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 $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor nienfionate.

Data completarii

Sem natu^

S.O Q .2€dd^

2

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de Medic sef sectie OG1

OLARU M.MARIA
la SPITALUL JUD.MAVROMATI

BOTOSANI

, având funcţia
,

CNP
, domiciliul
BOTOSANI
________________________________________________________________________________________ ,
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, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
– denumirea şi adresa –
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1…...CENTROFARM BUCUREST
actionar
21
52.5 ron

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
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
– denumirea şi adresa –
2.1……

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1…...COLEGIUL MEDICILOR BOTOSANI
membru

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, consultanță 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
prenumele/denumirea şi adresa
contractantă:
care a fost
contractului
încheierii
contractului
totală a
1

denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

Titular …………...

Soţ/soţie …………...

Rude de gradul I1) ale titularului
…………
Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii
neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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
societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de
5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.
1)
2)

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
14.06.2017
.....................................

Semnătura
……………………………….

2

S p iralul J u d e te a n d T u ra ^ ^
„Mdvrom ari" Botosanj tS

DECLARATIE DE INTERES
S u W ^ I/S u b se w a ta ,

de
CNP

_ Q lM
±
lA ? .

la
, domiciliul

'

__

, avand fu

W V /> r .(7
'‘L n L ^ O lS J{

cunoscand prcvederile art. 292 din Codui penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:’
idpar Iasocicta^comerciaIe,companii/soc
a m neeuyerna]
Nr. de parti
Calitatea detinuta
sociale sau
de actiuni

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

—

Valoarea totala a
partilor sociale
si/sau a actiunilor
------------------------------ 1__________

~

—

5^

r 4 ,

—

Unitatea
- denumirea si adresa -

Calitatea detinuta

Valoarea beneficiilor

2.1.......
--------------------^

y

1

2isy£yiyd!|JKiJ sc n i s m ■
^ i

i«rii functulor, mandatelor sau demriitajilor publice fin
terne ori incheiate cu societal comerciate cu capital de s
Institutia
ccntiactanla:

Pnxeduraprin
careafost
1

r»Tjpd
contractului

Data
mchderii

Durata
contractului

totalaa

m aedintat

denum ireasi
adresa

oontractului

contractului

contractul

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

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

Rude de gradul I1Jale titularului

Sodetati com eraaleTersoana fizica
autorizata/ Asodatfii fem ilialdCahinete
irdM duale,cabineteasodatei sodetati
dvileprofesm ale sau sodetati civile
profesionale cu la^jundere limitata care
destasoara piofesia de avocat/ Gganizaiii
neguvem am entale'R indatii/A soda^

Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe lime descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiamlui 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 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 dobandire a actiunilor.

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

2

B sa c c * ^ :'.

Spitalul Judetean de Urgenta „Mavrofimtiiai Satommkn da

Urgenta

Str. M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 517780 „»Viavromati" Botosanj

]

in t r a r e - ie s ir e ,

DECLARAJIE DE INTERESE
(Model Ord.M.S.632/2006)
a membrilor comitetului director, consiliului de administratie, personalului cu functii de conducere
(sef de sectie, sef de laborator, sef de serviciu)

Numele
................................,.......................... ,
Prenum ele f .
.
................... i ..... •«— ..................
Funcjia
................
Adresa profesionala - Spitalul Juoetean de Ui^enta ,,M avrom ati" Botosani.
Locul de munca ................................................................
Adresa . . &
€ &
&
&
&
. . . . ............
S tr........................................................
nr....... ........
Codul p o s t a l................Localitatea
......................................................
Numarul de telefon (serviciu) ............ f ........... , .num arul de telefon (acasa)
.......................... , numarul de telefon (m obil)
numarul de fax
.........................., adresa de e - m a il..............................

A)Interese personale
Indica£i mai jos toate legaturile cu societa£ile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentanfcele din £ara ale societa£ilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara la caoitalul unei societati din cateaoriile men£ionate mat s u s : |4| niciuna.^
2J<
J i

(Denum irea so cie ta $ ii..................................... ) (de£inere de (Natura participarii financiare)
actiuni)

2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o rem unerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de
munca cu rem unerare regulata)
U niciuna

(Denum irea so cie ta ti)

(Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): c o n fe r e e §i alte actiuni de form are
|_| niciuna
!r(Denum irea societa$ii)

(Subiectul conferm$elor sau actiunilor de form are)

2.3.A ltele
L I niciuna

(Denum irea so cietati)

1

(Natura activitap'i)

4 .Indicati mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, d istrib u te , im port m orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.

B)Interese ale sotului/sotiei
Numele §i p re n u m e le .......................................................
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara la capitalul unei sodetati din categoriile mentionate mai sus:
|_| niciuna

(Denum irea s o c ie ta tii............................................ )
(detinere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o rem unerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/perm anente (LD) (contract de
munca cu rem unerare regulata)
|_| niciuna
" "

(Denum irea societatii)

(Natura le§afurii durabile sau permanente)

2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice

(Denum irea socief3t;ii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de form are)

2.3.Altele
|_| niciuna

2

^

=

(Denum irea societatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara rem unerare) (FR)
|_| niciuna
........ 5

2

=

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

4 .Indicati mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, distributie, im port in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
^

C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, fra$i)
Numele, prenumele §i tipul de rudeni£_^^
Indicati mai jos toate legaturile^eti— seetetatile producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala, precum §\ cu
reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara la capitalul unei sodetati din categoriile mentionate mai sus:
|_| niciuna
2

(Denum irea societatii
(detinere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o rem unerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de
munca cu remunerare regulata)
|_| niciuna
____

.......:::...3
(D enum irea societatii)

= :

(Natura legaturiTdurStrtte-sau perm anente)

2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiin^ifice
|_l niciuna

(D enum irea societatii)

(Natura studiilor^ a u lucroi iteTr $tiin£ifice)

2.3.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza
niciuna

(D enum irea societatii)

(Denum irea procfusului pentru care s-a intocm it raportul de
expertiza)

2.4.Interventie/intervenb'i punctuala/punctuale (IP): activitati de consiliere
L I niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura a^thfitatii rlr rn n T ilirrr)

2.5.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): c o n fe r e e §i alte actiuni de form are

(D enum irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de form are)

2 .6.A lte le
I I niciuna

(Denurnirea societatii)

(Natura a c t iv it y )

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
niciuna

(D enum irea s o c ie ta l)

(Natura actm tatii)"

4.1ndicati mai jojs toate legaturile cu sodetati com erciale, indiferent de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, distributie, im port in orice dom eniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
D )Interese ale persoanelor aflate in intretinere
Numele §i prenumele
Indicati mai jos toate le g a tu rile cu societatile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu

reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara la capitalul unei societati din categoriile mentionate mai sus:
|_| niciuna

(Denum irea societati
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

2.1ndicati mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, d istrib ute, import in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.

Subsemnatul/Subsemnata
declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte
susceptibile de a aduce atingere obiectivitatii de care trebuie sa fac dovada in cadrul
m andatului meu sunt enum erate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele mentionate
mai sus.

Sem natura

4

r

Spitaiui Judetean de Ur^-sn

'

„Mavromaii" Botosavi

D E C L A R A J IE D E IN T E R E S E J^ t r a r e

z-

..
Subsemnatul/Subsemnata,
de
f-f&Hc ierScrTre

Cs
C&-j

D

_

A f.

ie S '

A"_______ ________ , avand funcfia
Mfa'r'ihf/H'i /icTCcj/H V ( ,

la

te n ^ te l

domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, comp anii/societa^i nafionale, institufii de credit, grupuri d
interes economic, precum §i membru in asociatii, func afii sau alte organizatii neguvernamentale:

i i ......

Unitatea
- denumirea §i adresa -

Calitatea depnuta

c^rn&Fjtfw

(X c £ U ttf/is

Nr. de par^i
sociale sau
de aepuni

jji

Valoarea totala a
parplor sociale
§i/sau a acpunilor

.

/

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ah
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor na|ionale, ale institu^iilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asoeiatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:______ _______________

Unitatea
- denumirea §i adresa -

Calitatea depnuta

Valoarea beneficiilor

2.1.......
s'

y

y

y

'

s'

3. calitatea
3.
Calitatea de membru
niemoru in
m cadrul asoeiatiilor prolesionale
profesionale $i/sau sindicale
smdicale _
3.i.... w e d r a /e a fteKs/Mt
t>r(rt#Q>75?

s g ® is is ifis a a s « » a i

/

5. Contracte, inclusiv cele de asisten{a juridica, con su ltan t juridica, con su ltan t $i civile, ob$inute ori aflate
in derulare in timpul exercitarii func^iilor, mandatelor sau dcmnitafilor publice finanfate de la bugetul de
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societal comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ttv ^ l u n u i

m a j u i l u i t / i n m u l 11 i \ i •

5.1 Beneficiarul de contract: numele.
pimiuiiele/denumiiea§i adresa

\J8f*

Institupa
contractanta:

Pioceduiapiin
care a test
1

Tipul
contractului

Data
Tnclieiem

Durata
contractului

Valoarea
totalaa

denumiiea^i
adiesa

V

ineiedin|at
contractul

contractului

contractulu

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

So^/so^ie...............

Rude de giadul Inaletitulaiului

Societal comerciale/ Persoana fodca
autorizata/ Asociapi familiale/Cabinete
individuate, cabinete asociate, societal
civileprofesionale sau societap civile
profesionalecu raspunderc liinitatacaie
desfa^oaraprofesiade avocat/ Oiganizapi
neguvemamentale/ Fiuadapi/Asocial

z

h Prin rude de gradul l se mjelege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarukii de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul,
sopil/sopa §i rudele de gradul 1 obpn contracte, a$a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia §i 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 $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor nienfionate.

Data completarii

Sem natu^

S.O Q .2€dd^

2

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de Medic sef sectie OG1

OLARU M.MARIA
la SPITALUL JUD.MAVROMATI

BOTOSANI

, având funcţia
,

CNP
, domiciliul
BOTOSANI
________________________________________________________________________________________ ,
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, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
– denumirea şi adresa –
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1…...CENTROFARM BUCUREST
actionar
21
52.5 ron

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
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
– denumirea şi adresa –
2.1……

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1…...COLEGIUL MEDICILOR BOTOSANI
membru

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, consultanță 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
prenumele/denumirea şi adresa
contractantă:
care a fost
contractului
încheierii
contractului
totală a
1

denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

Titular …………...

Soţ/soţie …………...

Rude de gradul I1) ale titularului
…………
Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii
neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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
societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de
5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.
1)
2)

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
14.06.2017
.....................................

Semnătura
……………………………….

2

S p iralul J u d e te a n d T u ra ^ ^
„Mdvrom ari" Botosanj tS

DECLARATIE DE INTERES
S u W ^ I/S u b se w a ta ,

de
CNP

_ Q lM
±
lA ? .

la
, domiciliul

'

__

, avand fu

W V /> r .(7
'‘L n L ^ O lS J{

cunoscand prcvederile art. 292 din Codui penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:’
idpar Iasocicta^comerciaIe,companii/soc
a m neeuyerna]
Nr. de parti
Calitatea detinuta
sociale sau
de actiuni

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

—

Valoarea totala a
partilor sociale
si/sau a actiunilor
------------------------------ 1__________

~

—

5^

r 4 ,

—

Unitatea
- denumirea si adresa -

Calitatea detinuta

Valoarea beneficiilor

2.1.......
--------------------^

y

1

2isy£yiyd!|JKiJ sc n i s m ■
^ i

i«rii functulor, mandatelor sau demriitajilor publice fin
terne ori incheiate cu societal comerciate cu capital de s
Institutia
ccntiactanla:

Pnxeduraprin
careafost
1

r»Tjpd
contractului

Data
mchderii

Durata
contractului

totalaa

m aedintat

denum ireasi
adresa

oontractului

contractului

contractul

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

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

Rude de gradul I1Jale titularului

Sodetati com eraaleTersoana fizica
autorizata/ Asodatfii fem ilialdCahinete
irdM duale,cabineteasodatei sodetati
dvileprofesm ale sau sodetati civile
profesionale cu la^jundere limitata care
destasoara piofesia de avocat/ Gganizaiii
neguvem am entale'R indatii/A soda^

Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe lime descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiamlui 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 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 dobandire a actiunilor.

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

2

B sa c c * ^ :'.

Spitalul Judetean de Urgenta „Mavrofimtiiai Satommkn da

Urgenta

Str. M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 517780 „»Viavromati" Botosanj

]

in t r a r e - ie s ir e ,

DECLARAJIE DE INTERESE
(Model Ord.M.S.632/2006)
a membrilor comitetului director, consiliului de administratie, personalului cu functii de conducere
(sef de sectie, sef de laborator, sef de serviciu)

Numele
................................,.......................... ,
Prenum ele f .
.
................... i ..... •«— ..................
Funcjia
................
Adresa profesionala - Spitalul Juoetean de Ui^enta ,,M avrom ati" Botosani.
Locul de munca ................................................................
Adresa . . &
€ &
&
&
&
. . . . ............
S tr........................................................
nr....... ........
Codul p o s t a l................Localitatea
......................................................
Numarul de telefon (serviciu) ............ f ........... , .num arul de telefon (acasa)
.......................... , numarul de telefon (m obil)
numarul de fax
.........................., adresa de e - m a il..............................

A)Interese personale
Indica£i mai jos toate legaturile cu societa£ile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentanfcele din £ara ale societa£ilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara la caoitalul unei societati din cateaoriile men£ionate mat s u s : |4| niciuna.^
2J<
J i

(Denum irea so cie ta $ ii..................................... ) (de£inere de (Natura participarii financiare)
actiuni)

2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o rem unerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de
munca cu rem unerare regulata)
U niciuna

(Denum irea so cie ta ti)

(Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): c o n fe r e e §i alte actiuni de form are
|_| niciuna
!r(Denum irea societa$ii)

(Subiectul conferm$elor sau actiunilor de form are)

2.3.A ltele
L I niciuna

(Denum irea so cietati)

1

(Natura activitap'i)

4 .Indicati mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, d istrib u te , im port m orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.

B)Interese ale sotului/sotiei
Numele §i p re n u m e le .......................................................
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara la capitalul unei sodetati din categoriile mentionate mai sus:
|_| niciuna

(Denum irea s o c ie ta tii............................................ )
(detinere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o rem unerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/perm anente (LD) (contract de
munca cu rem unerare regulata)
|_| niciuna
" "

(Denum irea societatii)

(Natura le§afurii durabile sau permanente)

2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice

(Denum irea socief3t;ii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de form are)

2.3.Altele
|_| niciuna

2

^

=

(Denum irea societatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara rem unerare) (FR)
|_| niciuna
........ 5

2

=

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

4 .Indicati mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, distributie, im port in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
^

C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, fra$i)
Numele, prenumele §i tipul de rudeni£_^^
Indicati mai jos toate legaturile^eti— seetetatile producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala, precum §\ cu
reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara la capitalul unei sodetati din categoriile mentionate mai sus:
|_| niciuna
2

(Denum irea societatii
(detinere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o rem unerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de
munca cu remunerare regulata)
|_| niciuna
____

.......:::...3
(D enum irea societatii)

= :

(Natura legaturiTdurStrtte-sau perm anente)

2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiin^ifice
|_l niciuna

(D enum irea societatii)

(Natura studiilor^ a u lucroi iteTr $tiin£ifice)

2.3.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza
niciuna

(D enum irea societatii)

(Denum irea procfusului pentru care s-a intocm it raportul de
expertiza)

2.4.Interventie/intervenb'i punctuala/punctuale (IP): activitati de consiliere
L I niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura a^thfitatii rlr rn n T ilirrr)

2.5.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): c o n fe r e e §i alte actiuni de form are

(D enum irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de form are)

2 .6.A lte le
I I niciuna

(Denurnirea societatii)

(Natura a c t iv it y )

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
niciuna

(D enum irea s o c ie ta l)

(Natura actm tatii)"

4.1ndicati mai jojs toate legaturile cu sodetati com erciale, indiferent de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, distributie, im port in orice dom eniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
D )Interese ale persoanelor aflate in intretinere
Numele §i prenumele
Indicati mai jos toate le g a tu rile cu societatile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu

reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara la capitalul unei societati din categoriile mentionate mai sus:
|_| niciuna

(Denum irea societati
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

2.1ndicati mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, d istrib ute, import in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.

Subsemnatul/Subsemnata
declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte
susceptibile de a aduce atingere obiectivitatii de care trebuie sa fac dovada in cadrul
m andatului meu sunt enum erate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele mentionate
mai sus.

Sem natura
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