
Spitalul Judeţean de Urgent,. 
„M avrom ati" Botoşani

JNTRARE-IÉSIRE I 
DECLARAŢIE DE I N T E R E S k ig ^ jfr...  C U

Subsemnatul Buchir Lucian, avand funcţia de sef Serviciu Achiziţii Publice si Contractări, la Spitalul 
Judeţean de Urgenta „ Mavromati ’’Botoşani, cu domiciliul in

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

1. Asociat sau acţionar ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: ___

Unitatea
-  denumirea şi adresa Calitatea deţinută

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 companiiior/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 profesionale şi/sau sindicale
3.1.

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută i denumirea partidului politic_____________________
4.1.......  ............

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă jui^ică* 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 
act ionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prcnumele/deninnirea şi adresa

Instituţia
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura prin 
caieafbst 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

contractului

1



Titular..................
> ----- —---------------

Soţ'soţie................. /
j f/

Rude de gradul I11 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/ Qrgpnizaţii 
negi rvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii^

(

^ 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 soţul/soţia şi 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 

14.05.2021

2



*S pita tui Judeţean de UrgentS 
„M avrornaîi" Botoşani
sntbare-iessre I m? ̂ .2 2 lun^?.SÂ n

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul Buchir Lucian, avand funcţia de sef Serviciu Achiziţii Publice si Contractări, la Spitalul 
Judeţean de Urgenta „ Mavromati ’’Botoşani, CNP cu domiciliul in mun.Botosani,

Botoşani, 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 şi membru în asociaţii, func

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

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 societăţ 
regiilor autonome, ale eompaniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

ilor comerciale, ale 
ui purilor de interes

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

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

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, 
ptmumele/denumirea şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura prin 
caic a fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

contractului

1



T itu lar......................

Soţ/soţie......................

R ude de g jad u ll1 ale titularului

Societăţi com erciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii fam iliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere lim itată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Q ganizaţii 
neguvem am entale/ Fundaţii/ Asociaţii2'1

r) 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 soţul/soţia şi 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 

22.05.2020

2



Spitalul Judetean de Urgenta 
,,Mavromati" Botosani

DECLARAJIE DE INTERES

Subsemnatul Buchir Lucian, avand functia de sef Serviciu Achizitii Publice si Contractari, la Spitalul 
Judetean de Urgenta „ Mavromati ’’Botosani, , cu domiciliul in mun.Botosani,

, Botosani, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind 
falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1, Asociat sau actionar la so c ie ty  comerciale, comp 
interes economic, pcecum i membru In asociatii, func

anii/societafi nationale, institufii de credit, grupuri de 
atii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea p  adresa - Calitatea de^inuta

Nr. de parji 
sociale sau 
de ac^iuni

Valoarea totala a 
parjilor sociale 

p/sau a actiunilor
1.1......

2. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare p  control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autonomc, ale corapaniilor/societafilor nation ale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea
-  denumirea p  adresa - Calitatea depnuta Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membru fa cadrul asociatiilor profesionale p/sau sindicale
3.1.

4. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare $i control, retribuite sau neretribuite, 
detinute In cadrul partidelor politice, functia dcjinuta ?i denumirea partidului politic __________
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultant^ juridica, consultants p  civile, obtinute ori aflate 
in derulare In timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitafilor publice fin an fate de la bugetul de 
stat, local p  din fonduri externe ori Incheiate cu societ&ti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/denumirea §i adresa

Institu^a 
contractanta: 
denumirea §i 

adresa

Procedure prin 
careaibst Tipul 
incredinfat conlractului
contractul

Data
ineheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totalaa

contractului

1



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

Sob/so^e..................

Rude de gradul I1 ’aletitularului

Societal comerciale/Pereoana lizica 
autarizata/ Asodafii femiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, socidafi 
civile profesionale sau society civile 
ptofesionale cu raspundeie limitata care 
desfi§oara profeaa de avocat/ Otganizajii 
negu vemiimentale/Fundatii/ A social

^ Prin rude de gradul I  se in|elege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2-) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de^inuta, titularul, 

sopjl/sopa §i rudele de gradul I objin contracte, a?a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societafilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu soful/sofia §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 incomplct al datelor mentionate.

Data completarii 

14.05.2019

Semnatura

2


