s t a l u l J u d e ţe a n de U rg en t?
„ M a v ro m a ti" B otoşani

inţrare -îesirf
DECLARAŢIE DE INTERESE

S u b s e m n a ta

S tru n g a riu

- F lo ric a

S ef s e rv ic iu

având funcţia de
C o n s iliu l ju d e ţe a n ,

B o to ş a n i,

B o to ş a n i

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

1. Asociat sau acţionar Iu societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, inseituţii de credit, grupuri de interes economic. precum ţi membru
în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvcrnameniale:
Unitatea
- denumirea şi adresa -

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, adm inistrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/
societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credil, ale grupurilor dc interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii
negnvema mentale:
Unitatea
- denumirea şi adresa -

S p ita lu l J u d e ţe a n de
U r g e n ta M a v ro m a ti B o t o ş a n i ,
B o to ş a n i, B o to ş a n i, s t r .
M a r c h ia n

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

m e m b ru c o n s i l i u l d e a d m i n i s t r a ţ i e ,
1 . 2 9 3 RON
m e m b ru
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3. Calitatea dc membru in cadrul asociaţiilor profesionale şiAau sindicale

S in d ic a t u l s a l a r i a ţ i l o r d in

a p a r a tu l de s p e c i a li t a t e

a l C o n s i l i u l u i J u d e ţ e a n B o t o ş a n i , membru

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribiiite. deţinute în cadrul partidelor politice,
funefia deţinuţi ţi denumirea partidului politic

5. Contracte, inclusiv cele dc asistenţii juridici, consultanţi juridici, consultantă şi civile, ohtinutc sau aflate in derulare în timpul exercitării
funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finalitate dr la bugetul dc stat. local şi din fonduri externe ori încheiate eu societăţi comerciale cu
capital de stat sau unde statul este acţionar majoritur/minoritar:
Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/
denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:
denumirea şi adresa

Procedura prin care
Tipul
a fost încredinţat
contractului
contractul

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea totală
a contractului

Titular

Soţ/soţie

Rude de gradul I ^ 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 neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii^)
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1) Prin rude de gradul Isc înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) ge 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
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IVI;

Spitalul Judeţean de Urgenta ,Jfavramg\ai QQtmmin de U rg e n ta
Botoşani

S tr.M a rc h ia n N r.il: C od F iscal 4557951; Telefon 0231 518^12;

j ţ\j"f~R.ARfE jF ^ IR E

N r.l9487/06JQ $/,2019 Operator date cu caracter personal nr. 3Î268

D E C LA R A ŢIE

A .z i .

MR.

a membrilor consiliului de administraţie, referitoare ia conflictul de interese
L.95 / 2006 conform art. 178 alin (2) si conform art.187 alin (13)

Numele si prenumele...
Funcţia

....tt&tiia...§A..............
Adresa profesională

Locul de m uncă.

f

a

.

,
. Local i t at ea. .

.

.

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 nonguvemamentale care
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de membru in
consiliul de administraţie.
-

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 nonguvemamentale care stabilesc relaţii cu caracter
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de de membru in consiliul de administraţie.

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 membru in consiliul de adm inistraţie.
-

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 de membru in consiliul de administraţie.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul Penal, referitoare la infracţiunea
de fals în declaraţii.
Mă angajez să declar im ediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Data

Semnătura

â o lta lu l J ü d e it í- n o é U rg e n ta
, IV lavro rn a ti" B o to s a n i
in t r a r e

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata

k,p

-s e s ir e

pi f M . z i ,.,^.1L

naí

...:a^

_

Strungariu - Florica
Sef serviciu

având funcţia de
Consiliul judeţean. Botoşani, Botoşani

domiciliul

£|\;p

Botoşani, judeţul Botoşani

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

1. Asociat sau acţionar ia societâţt comerciale, companii/socictăţi naţionale, instituţii dc credit, grupuri de interes economic, precum şi membru
în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii ncguvcrnamentale:
Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Nr. de părţi sociale
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor
sociale şi/sau a acţiunilor

-

Culitutea de membru în organele dc conducere, adm inistrare 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
ncguvcrnamentale:
2.

.

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Spitalul Judeţean de
Urgenta Mavromati Botoşani,
Botoşani, Botoşani, str.
tfarchian

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

membru consiliul de administraţie,
918 RON
membru
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3. Calitatea de membru în câtimi asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

Sindicatul salariaţilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, membru

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuitr sau ncretribuite, deţinute in cadrul partidelor politice,
funcţia deţinuţii şi denumirea partidului politie

5. Contracte, inclusiv cele de asistentă juridică, consultantă juridică, consultantă ţi civile, obţinute sau aliate in derulare în timpul exercitării
funcţiilor, inundatelor sau demnităţilor publice finanţate de ia bugetul de stal. local ţi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu
capital de stat sau unde statul este acţionar m ajaritar/m inoritar:
Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/
denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:
denumirea şi adresa

Procedura prin care
Tipul
a fost încredinţat
contractului
contractul

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea totală
a contractului

Titular

Soţ/soţie

-

Rude de gradul I*) 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 neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)
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O 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

Semnătura

25/05/2020
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„

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati Botoşani
Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; j
Nr.I9487/06./05 /.2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

( 778(1. Ee a i 1 d e U r g e n tă
„Mss v ro rr. a ii" B o to ş a n i

DECLARAŢIE
a membrilor consiliului de administraţie, referitoare la conflictul de interese
L.95 / 2006 conform art. 178 alin (2) si conform art.187 alin (13)
Numele si prenumele... P.7^Rk/.PÎ.
Funcţia .. t.

i~J......... rfc.krQ .$4.

Â L J....... Q.i.&7............................
Adresa profesională

'

.... Localitatea.... %!.QTJP.f.ft.P?/....

Locul de
Numărul de telefon (serviciu)
numărul

de

telefon

adresa de e-mail
D

o

,

(mobil)

. . . r ^

m

i c

:.9./

^ u m ă r u I de telefon (acasă)

O k k L

.

r . . / ^
i l i a

2r-

numărul

de

ffid .L Â Q .
fax

. .QQ.CO..................
t

/

a

î

r

........................
^

)

l o

c

eţJ j L , a p ..^,,

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 membru in
consiliul de administraţie.
-

Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau
interese ia 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 de membru in consiliul de administraţie.

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 membru in consiliul de administraţie.
-

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 de membru in consiliul de administraţie.

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 lÎ.J.d 72020

Semnătura

S p ita lu l J u d e ţe a n d e U r u e n ta
„ M a v r o m a t i " B o to ş a n i

INTRARE-IE&IRE

Anexa nr. II

MkJL
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata Strungariu Florica având funcţia de Sef Serviciu la Direcţia Buget, Finanţe
din cadrul CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI, CNP
domiciliul în municipiul
Botoşani,
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
ide interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvemamentale:
i

Unitatea
- denumirea si adresa -

Calitatea deţinută

Nr. de
părţi
sociale
sau de
acţiuni

_

-

-

Valoarea totala a
j
părţilor sociale şi/sau a |
acţiunilor
fi

¡2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si 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 neguvemamentale:
I
i

Unitatea
- denumirea si adresa -

' Calitatea deţinută j Valoarea
I
beneficiilor

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati,, Botoşani

¡membru consiliu de
administraţie
¡3. Calitatea de membru în cadml asociaţiilor profesionale si/sau sindicale:

924 lei

¡3.1. Membru în Sindicatul salariaţilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani.

4 . Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadml partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:

j
1

^

!

_

______

_______

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¡5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta si civile, obţinute sau 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
¡maj oritar/minoritar:
j
i

!5.1 Beneficiarul de contract:
¡numele, prenumele/denumirea
îşi adresa
|

Procedura
Instituţia
Data
prin care a Tipul
Durata
Valoarea
contractantă
încheierii
fost
contractu
contractu
totală a
: denumirea
contractu
încredinţat
lui
lui
contractului
si adresa
lui
contractul

¡Titular..............

-

-

-

-

-

’Soţ/soţie.............

-

-

-

-

-

-

"

"

-

-

¡Rude de gradul I1) ale
¡titularului..............
Societăţi comerciale/Persoana
fizica autorizata/ Asociaţii
fainiliale/Cabinete individuale,
.cabinete asociate, societăţi
¡civile profesionale sau societăţi
civile profesionale cu

—

j

i

---

I

jăspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat /
jOrganizaţii neguvemamentale
¡/Fundaţii/Asociaţii2) :

i

T

!

ii

1

:

*) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea
deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

Semnătura

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780
Nr.19487/0 6 ./0 5 /2019 Operator dat

„ M a v r o m a l i " Boto şa ni

E-LE

D E C L A R A Ţ IE
NR.

..7J

Z LUNA
j .....rXn
I

a membrilor consiliului de administraţie, referitoare la conflictul de interese
L.95 / 2006 conform art. 178 alin (2) si conform art.187 alin (13)
Numele...... Afâ.lfcfif.ţĂ.................................................
Prenumele....................................................................
Funcţia . . M l . .... 47F. Q M T , - f f c / t t e f U L

Adresa profesională
Locul de rnuncă<AjrAA.

de

telefon

<

,

...Local i t at ea....fy.iQ.Jfty.Af..A//.....

Numărul de telefon (serviciu)
numărul

<

(mobil)

, numărul de telefon (acasă)...............................
numărul

de

fax

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

adresa de e-mail.............................(...........................................
Domiciliat/a în \oo.^^^£.^7.Af/.....
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 membru in
consiliul de administraţie.
-

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 de membru in consiliul de administraţie.

b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în
comitetul director, sef 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 membru in consiliul de administraţie.
-

Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şl 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 de membru in consiliul de administraţie.

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

^.(../..¿../2019

Semnătura

I

!

S p ita iu l Judetean de U rg e n t^
„M a v ro m a ti" Botosanj

/TRARE-IESIJ
■k M

- - zl

-U -L U N A .L ..A N ./ a .1

Anexa nr. II

DECLARATIE DEINTERESE

Subsemnata Strungariu Florica in calitate de membru al consiliului de administratie al
Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani,
domiciliul in
municipiul Botosani,
cunoscand prevederile art. 292 din
Codul penal privind falsul in declarapi, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau acponar la societap comerciale, companii/societap naponale, institupi de credit, grupuri
de interes economic, precum §i membru in asociapi, fundapi sau alte organizapi neguvernamentale:
Nr. de
parti
Valoarea totala a
Unitatea
Calitatea depnuta
sociale parplor sociale §i/sau a
denumirea si adresa
sau de
actiunilor
acpuni
2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societaplor comerciale,
ale regiilor autonome, ale companiilor/societaplor naponale, ale institupilor de credit, ale grupurilor
de interes economic, ale asociapilor sau fundapilor ori ale altor organizapi neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea depnuta
Valoarea
- denumirea si adresa beneficiilor
Spitaiul Judetean de Urgenta „Mavromati„ Botosani
membru consiliu de
712 lei
administratie
3. Calitatea de membru in cadrul asociapilor profesionale si/sau sindicale:
3.1. Membru in Sindicatul salariaplor din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Botosani.
4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
depnute in cadrul partidelor politice, funcpa depnuta §i denumirea partidului politic:
5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta si civile, obpnute sau aflate in derulare in
timpul exercitarii funcpilor, mandatelor sau demnitaplor publice finantate de la bugetul de stat, local $i
din fonduri exteme ori incheiate cu societap comerciale cu capital de stat sau unde statul este acponar
majoritar/minoritar:
Procedura
Institupa
Data
prin care a Tipul
5.1 Beneficiarul de contract:
Durata
Valoarea
contractanta
incheierii
fost
numele, prenumele/denumirea
contractu
totala a
contractu
: denumirea
contractu
§i adresa
incredintat
lui
contractului
lui
si adresa
lui
contractul
Titular.............
Sopsope............
Rude de gradul I1) ale
titularului.............
Societap comerciale/Persoana
fizica autorizata/ Asociapi
familiale/Cabinete individuate,
cabinete asociate, societap
civile profesionale sau societap
civile profesionale cu
-

raspundere limitata care
desfa§oara profesia de avocat /
Organizapi neguvemamentale
/Fundatii/Asociapi2)
') Prin rude de gradul I se in^elege parinp pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea si adresa benefkiarului de contract unde, prin calitatea
depnuta, titularul, sotul/sopa §i rudele de gradul I ob|in contracte, a§a cum sunt definite la pet. 5.
Prezenta declarape constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menponate.

Data completarii

Semnatura

Anexa nr. II

DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnata Strungariu Florica având funcţia de Sef Serviciu la Directia Buget, Finante
din cadrul CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI, CNP 2680413070058, domiciliul în municipiul
Botoşani, Calea Nationala, nr. 73, sc. B, et. 4, ap. 19, 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 totala a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale părţilor sociale şi/sau a
- denumirea si adresa sau de
acţiunilor
acţiuni
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si 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
- denumirea si adresa beneficiilor
Spitalul Județean de Urgență ,,Mavromati,, Botoșani
membru consiliu de
712 lei
administrație
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale:
3.1. Membru în Sindicatul salariaţilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani.
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:
5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta si civile, obţinute sau 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:
Procedura
Instituţia
Data
5.1 Beneficiarul de contract:
prin care a Tipul
Durata
Valoarea
contractantă
încheierii
numele, prenumele/denumirea
fost
contractu
contractu
totală a
: denumirea
contractu
şi adresa
încredinţat
lui
lui
contractului
si adresa
lui
contractul
Titular ..............
Soţ/soţie.............
1
Rude de gradul I ) ale
titularului ..............
Societăţi comerciale/Persoana
fizica autorizata/ 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)
1
) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2
) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea
deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
07.06.2017

Semnătura
...........................

N » B A R R ^ iC 3 |p ^

DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
>J7lQ. C /Af6?A ify U
de je £
(g tfM tc tU ± £ jh J J Z ^
CNP

-FtC*O fiU C ft~ _______________ , avand functia
?D<07T ) S ^ A / / '
,

, domiciliul fh ity & J /fA //, i

____

/

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

U nitatea
denum irea si adresa

C alitatea detinuta

U nitatea
- denum irea si adresa

C alitatea detinuta

Nr. de parti
sociale sau
de actiuni

V aloarea totala a
partilor sociale
si/sau a actiunilor

V aloarea beneficiilor

i JAMJLk

.;i;—;
irclale tu capital de stat sau unde
Institutia

Ftoceduraprin

contractanta:

cansafost
1

Tipul
contractuhii

Durata
contractului

Valoarea
totalaa

contractului

rnaedinlat
contradul

denumirea si
adresa

contractului

T itular....................
.—
Ns

\
)

Sot/sotie................... .
■

/

Rude de gradul Ilj ale titularului

//
Sodetati com adak/Persoana fizica
autorizata/Asodatii famflialdCabjpete
irriividuale^cabineteasociate, sodetati
dvileprofesionale sau sodetati dvile
profesionale cu raspundere limitata care
destasoara profesia de avocat/ G ^rrizatii
neguvanaroentaie/ Rmdatti/ Asodatu2'____

I} Prin rude de gradulI se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara num ele, denum irea 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. N u se declara contracted
societatilor com erciale pe actiuni la care declarantul im preuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin m ai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de m odul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii

Semnatura

2

a membrilor comitetului director, consiliului de administrate, personaluiui cu functii de conducere
(sef de sectie, sef de laborator, sef de serviciu)

Nu me Ie ..
U.K.Q /hQ fUL....... ... T. / .^..........,............................
Prenumele ..... (D .R J. C .it.. . . .............................. .................................
Functia ..Ie r£ .
le & V jQ /.'U ... B.C..M X ................
Adresa profesionala - Spitalul Judetean de Urgepta „Mavromati" Botosani. _
,
Locul de munca_^C/.&ErpCS..U..
O P #/ ll-lc J L ^ C P c fa rf
Ad resa .... fy&TjSlJ. .tk ttt.
Str. ...
...
. n r ................
Codul po stal................Localitatea .fy.Q X .O f.tlrM ...
num^ru! de telefon (acasa)
Numarul de telefon (serviciu) 0 ^ L .X l.k ..¥ ./.Z '.
....... rrrr............. , numarul de telefpn (mobil)
numarul de fax
. adresa de e-mail
A)Interese personate

Indicate mai jos toate legaturile cu societa£ile producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentant;ele din t;ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile mentionate mai sus:
f^ | niciuna

(Denumirea societcitii....................................) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)

2.Activitate/activita£i care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de
munca cu remunerare regulata)
niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Interventie/interventii punctuaia/punctuale (IP): conferint;e §i alte actiuni de formare
|^| niciuna

(Denumirea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2.3.Altele
fy| niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

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

(Denumirea societatii)

1

(Natura activitatii)

4 .Indicati mai jos toate legaturile cu sodetati comerciale, indiferent de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, distribute, import Tn orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
exporta toa re.
B)Interese ale so|ului/sotiei

.

.

.

Numele §i prenumele ..4.73?£ttt& jk fk tA ,.....
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei s o c ie ty din categoriile mentionate mai sus:
niciuna

(Denumirea societatii...........................................)
(detinere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de
munca cu remunerare regulata)
niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura legaturii durabile sau permanente)

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

(Denumirea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2.3.Alte!e
niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

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

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

4.1ndica£i mai jos toate legaturile cu societa# comerciale, indiferent de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, distribute, import Tn orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
C)lnterese ale rudelor de gradul I (paring, copii, fra$i)

Numele, prenumele si tipul de rudenie
.iX $JO L N & J k & tU .....W /tfif..
.................
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile mentionate mai sus:
niciuna
2

(DeniJmirea societatii........................................... )
(detinere de actiuni)

*

(Natura participarii financiare)

2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o remunerare personal!
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de
munca cu remunerare regulata)
I3?| niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Interventie/interventii punctuaia/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice
|^| niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)

2.3.Interventie/interven£ii punctuaia/punctuale (IP): rapoarte de expertiza
|^ j niciuna

(Denumirea societatii)

(Denumirea produsului pentru care s-a mtocmit raportul de
expertiza)

2.4.Interventie/interventii punctuaia/punctuale (IP): activita# de consiliere
niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii de consiliere)

2.5.Interventie/interventii punctuaia/punctuale (IP): conferinte §i alte actiuni de formare
niciuna

(Denumirea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2.6.Altele
H I niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

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

fjfl niciuna

(Denumirea societStii)

(Natura activitatii)

4.1ndicati mai jos toate legaturile cu sodetati comerciale, indiferent de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
D)Interese ale persoanelor aflate in Tntretinere
Numele §i prenumele
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
3

reprezentan£ele din £ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei societaf din categoriile men^ionate mai sus:
|_| niciuna

(Denumirea s o c ie ta l........................................ ) (detinere (Natura participarii financiare)
de actiuni)

2.1ndicaf mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora:
produc£ie, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentan^ele din t;ara ale societaflor comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
Subsemnatul/Subsemnata

....tf.VTTSC /.Af.& & $ (& . .... ..............................................

/

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
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele mentjionate
mai sus.

Data

Semnatura

