
Sp ita lu l Ju d e ţean  de Urgentă 
j ..M avrom ati" B otoşani

j INŢRARF-IESIRE
'-'vĂifMh.as JzLun ¿...¡bl/...

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnaja, /¡A o d  — L jftA  i / v 1 ( A  , având funcţia
de pcQ|N/g)M J  la S'c?f? \ \ . CfdNŢftSu iŢPrŢtâ ^ (yû)A>/g/ f ¿ ^ / <r(i

? 3 .^ '? X A > 0 ^0 'tô Ô tn  , domiciliul fl  bu* ñ v / /  . ^  1
a -f i  g4 . 1/ a , ’ Q> Zo'WJftfYi 

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

'1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societaţi naţionale^instituţii de erldit** grupuri de 
inţeres economieTprecum si membru în asoclatu fundaţii sau alte organi/itirneRUvernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

1. 1 .

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor

2. Calitatea de membru îh'orgâuele deconducere, administrare şi cpntrdl ale' societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale conipaniilor/societâ iilor naţionale, aleittstitutiilpr de Oredit, ale grupuriior.de itateries 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor or anizaui neuvernamentalc:

Unitatea Calitatea deţinută
____  -  denumirea si adresa -  __ _ _ _ |  *

11.. ‘ Ş
Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în
3.1......

4 /  CalitateaV de membru1 în organele de, conducere, administrare si control; retribuite sau neretribuite, 
J eţ§ u te în  “  - " J T
4.1......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, conshltantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat său unde staţid este 
acţionar majoritar/minoritar: * v  ̂ ~ ” *’ *' *' 01 ' ’
5.1 Beneficiarul de c o te ţ  numele, 
prenumdridenumirea şi adresa

..ff :
Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata ¡ Valoarea

contractantă: care a fost contrariului frchdaii contractului totalăa

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
»

contractul
contractului contractului

Hular.................
N ,

Sot'soüe................

y
Rude de gjadjll11 ale titularului X

/

Societăţi comereiale/Pereoană fiacă 
autocrat Asociaţii ikniliak/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesia rale sau societăţi civile 
profesorale cu răspundere limitată cate 
desfăşoară profesia de arocat/Qiganizaţii 
neguvanamertale/ Fundata/Asociaţii

11 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 Semnătura
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Spitalul Judeţean de Urgenta 
„Mavromati" Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERESE
9

Subsemnatul/Subsemnata, 01/VQ — Wţ/ |fl/\T /v lT  _ , având funcţia
de la bGfiX' C o r tT f r l \ Î U lV n Z  -  f y M f a l o t ,  f i j
CNP , domiciliul °

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societaţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic i recum si membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii ne uvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa Calitatea deţinută

1.1.

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 necuvernamentale:

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 si denumirea artidului olitic_____________ ____
4.1...... ”

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridica, 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 cu capital de stat sau unde statul este

5.1 Bendkaard cbccrtract numele, Instituţia Procedura prin Tpd Data I  Durata Valoarea
prenumde/denumiiea şi adresa cafetamă: care a fost contractului încheierii contractului totală a

I



denumirea şi 
adresa

maedinţat
contractul

contractului contractului

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

Sot/sofie................

Rude de gradul! ale titularului

Societăţi comariale' Persoană fizică 
autorizată' Asociaţii familiale' Cabinete 
indKiluale, cabinete asociata societăţi 
dvflcprofesionafe sau societăţi civile 
profesionale cutăspundeie limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/’ Organizaţii 
negpvemamertale/ Fundaţii/ Asociaţi?

11 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 Semnătura
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Spitalui Judeţean de Urgantâ 
..Mavromati" Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,
de £CGA/ûtM \ \ r  J  A

¿ V i M l V ( j ( A  , având funcţia
la S£/?V' ZQN7*B?L(7'frr&  ^  SfiT n L  J U fc S T fim

, domiciliul QOJdSftTJ)

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societ&ţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii ne uvcraamentale: __ _

Unitatea I Nr. de părţi Valoarea totală a
-  denumirea şi adresa -

1.1. ....

Calitatea deţinută sociale sau 
de acţiuni

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/sodetăţfior naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor, sau fundaţiilor ori ale altor or aniza ii nc^nvcrnamentale: _______ ___________

Unitatea
- denumirea si adresa -

2.1...;.. ----------------— ‘----------------

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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, 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/minoritar:
5.1 BendkaanidecmlracCnumde, 
pimimdetiaxmireaa adesa

Instituţia
contractată

Procedura pin 
care a fost

Tipul "j Dala 
contractului i încheiem

Durata
contractului

Valoarea
tetelâa

1



contractului

Titular.

denumirea si încredinţat
adresa codradul

contractului

Soţ/sojie ........... .

Rudedegradut T1 áíetrbdaiului

t^u\^ianxjfcile/Rindatii/Aaxia iî

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, 

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.

Dala completării Semnătura
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S o ita lu l Ju de tean  de U rg e n ta  . 
b P  M a v ro m a t i'' Botosam

DECLARATIE DE INTERE

Subsemnatul/Subsemnata, !/U() - L-0'/VJ / Af l T ^  , avand functia
de P co fV flM S T  1 &___________  la ‘v j ^ u M U ,

CNP , domiciliul fy ) TSfrfrJ)

1

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

1. Asociat sau acfionar la societSfi comerciale, companii/societafi nafionale, institufii dc credit, grupuri de 
interes economic, precum $i membrn in asociaffi, fundatii sau alte organizatii negu verna mentale:

Unitatea
denumirea §i adresa Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea total a a 
partilor sociale 

$i/sau a actiuni lor
1.1.......

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupuriior de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:__________________ .

Unitatea
- denumirea $i adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadml asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridicS, consultants juridicS, consultants §i civile, obfinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii funcfiilor, mandatelor sau demnitSfilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local $i din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Benefidarul de contract numele, 
pienumde/denumiiea adresa

Institute
contractanta:

Proceduraprin
careafost

Tipul
conlractuhi

Data
incheierii

Durata
cantractuhi

Valoarea 
totala a

1



denum irea $i 
adresa

incredintat

contractu]

contractului contractului

T itu la r.......................
r

/
S o t/so tie .......................

A

/

/

R ude d e gjadul I1} ale titularukri /

Societati com eiciale/ P ersoana fizica 
autorizata/ A sodadi fam iliale/C abinete 
ird iv iduale,cab indeasociate, sodetati 

civile profeaonale sau societal d v ile  

profesionale cu raspundere lim itata care 
desta§oara p tofesia d e  avocat/ Q rganizatii 

neguvem am entafe/ Fundatii/ A so d a tiP

/
/

1} Prin rude de gradul I  se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia $i rudele de gradul 1 obtin contracte, a§a 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 declarafie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura

......
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