DECLARAŢIE DE INTERESE
Şubsemnatul/Subsemnata,
U N G U R E A N U IU L IA -G E A N IN A
de Director fínanciar-contabil
la Spitalul Judeţean „Mavromati” Botoşani

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
l. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, funda iii sau alte organizaţii neguvernamentale: ___
U nitatea
- denum irea şi adresa -

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

V aloarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

1.1.......N U ESTE CAZUL

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: _
U nitatea
- denum irea şi adresa 2.1 ........N U ESTE CAZUL

C alitatea deţinută

V aloarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3 .1 ...... NU ESTE CAZUL

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 ...... N U ESTE CAZUL

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/m inoritar:______ _____
;5.1 Beneficiarul de contract numele,
pi c: i:ir: îfisfienumirea şi adresa

Instituţia

contractantă:

Pnxeduraprin
careafost

1

Tipul

contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

denumirea şi
adresa

r

încredinţat
contractul

contractului

contractului

Titular
NU ESTE
CAZUL
i Soţ/soţie

NU ESTE
CAZUL

fî
Rude de gradul I1'aletitulanM

|1Societăţi comerrideTersoanăfiâcă
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete
irxFviduale, cabinete asociate, societăţi
civileprofesionale sau societăţi civile
;profesionale a i răspundere limitatăcare
idesdaşoarăprofesiade avocat/ Organizaţii
1neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi?

NU ESTE
CAZUL

NU ESTE
CAZUL

!) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denum irea 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. N u se declară contractele
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de m odul 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

27.05.2021

2

IV I Ş S S Ss săsS'n-shsi

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

S tr.M a rch ia n N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780
Model înregistrat la nr. 19485/ 06./05. /.20J 9 Operator date cu caracter personal nr. 35268

tso'taÎLii Ju d e ţe a n de U rgenta j*

*

r

,,M avrom aii" 8 orosa ni

INTRARE* IEŞIRE
ZI ,=

:UWA

T

D E C L A R A Ţ IE
a membrilor comitetului director, referitoare la conflictul de interese
L.95 / 2006 conform prevederilor art.. 178 alin (2) si art.181alin (9).

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta,.Mavromati” Botoşani str. Marchian nr. 11
sectie/laborator/ serviciu/birou/compartiment............................
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon ( a c a s ă ) ........

Subsemnatul / a

....

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 cj
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de J h f.:.
membru in comitetul director.

f iu x t c f a l C & ryio -h ^f

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 cpre stabilesc relaţii cu caracter
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia
in comitetul
director
C-cof-tx/ot /
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 dezA § . N r k f y
Lq/
membru in comitetul director..
a b o h x M î/
-

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 natura patrimonială care ar putea
influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de
.... membru in comitetul
director
^

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

- ? v; , o£ 72021
2

Semnătura

r

Spitalul Judeţe:,:,-.
u7T~7ă
'' »Isvromati" Botoşani

intrare -iesire

J

în/r.

■I u n '

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsenmatul/Subsemnata, ^ J N @rl#
de
&<.'£■&—ia
G t>W 7 /4 /M -

CNP

, domiciliul

J L¿ L ^ A (^rETiQ-NA*hîA~ ? având funcţia
^ /y ^ / a /ttf ^Y ^_c(aúJf'G s'ric ţ / ţ )
’ ,
'

'Ă<o 'W n/'

f
_

j

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp anii/societăţi naţiomde, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru în asociaţii, fum aţii sau alte or ani» stil neguvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
părţilor sociale
sociale sau
- denumirea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1...... — -----------——------ '

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control aie societăţilor comerciale, aie
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi•upurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea si adresa 2.1....... -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor p r o fe sio n a le si/sau sindicale
3.1.....

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor olitice funcţia deţinută i denumirea artidului politic
4.1...v.. ^__ ___ -

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 cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 B en eficiatu l d e c o n tra c t n u m ele.
p e n u m d o 'd e n u m ire a şi ad resa

In stitu ţia

P ro c ed u ra p rin

T ip u l

D a la

D u ra ta

V aloarea

contractantă:

c a re a fo st

contractului

în ch eierii

con tractu lu i

to ta lă a

1

ck n u m ire a şi

în cred in ţat

ad resa

co n tractu l

contractului

contractului

T itu la r........................
•— — "
S o t/so tie .....................„.

R u d e d e g ra d u l!

lei jianului

S o cietăţi c c m a o a le 'P e rs o a n ă fizică
a u to riz a tă ' A so ciaţii f â n " ^ ^ C a b in e te
in d iv id u ale, cab in ete aso ciate, societăţi
r iv ile p o fe a c n a le sa u so cietăţi civ ile
p ro fe sio n a le c u tăsp im d e re lim itată care
d esfăşo ară p ro fe sia d e a v o c a t' O rganizaţii
n e g u v a n a m e n ta ltf R m d a tii/ A sociaţii3

Prin rude de gradul I s t 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

â S j

2

IV I s s ^ l

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

Str. Marchian N r .ll; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780
Model înregistrat la nr. 19485/06./05. /2019 Operator date cu cardcter1'¿¿tAdiiitt nt: 352t)81
¿ w r a v r o m a tr B o to s a n

ÎNTRARE-1ESIRP
D E C L A R A Ţ IE
a m em brilor com itetului director, referitoare la conflictul de interese
L.95/2006 conform prevederilor art.. 178 alin (2) sl art. 181 alin (9).

Numele si prenumele.
Funcţia - C.D..

.

------

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta„M avrom ati” Botoşani str. Marchian nr. 11
sectie/laborator/ serviciu/birou/compartiment,..
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon ( a c a s ă ) ........ .7/
numărul de telefon ( m o b ilP ^ ^ .^ ^ £ ..^ ^ u m ă r u l de fa x ....7?............. ........
adresa de e-mail
Subsemnatul / a:.

kţf& Q rP ..*rf.

Î^TTTvdomiciliat/a în loc......

s t r . . . . ^ . Î . ^ . V . . . Z n r S b l ......... Sc....... et........ap........ judeţul
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de conflict
de interese de mai jos:
a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990.
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care
*
stabilesc relaţii cu caracter patrim onial cu spitalul la care s-a exercit funcţia
membru in comitetul director.
’
C cx^-flc^Jo-fTj
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
....... membm in comitetul
director
’
-----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 cond
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia d
membru in comitetul director.,
-

y+OL.fQ-1/

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 naturăpatomonială care ar putea
influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de
membru in comitetul
director
'Ţ r^O A A GefQAL—

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 ~ l.j£ {j2 O 2 0

Semnătura

---- "Oil

tJotosan,

INTRARE-IESIRF.

D ECLA R AflE DEINTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
UNGUREANUIULIA-GEANINA
, avand funcfia
de Director financiar-contabil
la Spitalul Judetean „Mavromati” Botosani
,
CNP

, domiciliul

in Botosani

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara|ii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau actionar la societal comerciale, companii/societa|i nafionale, institufii de credit, grupuri de
interes economic, precum $i membru in asociatii, fundatii sau alte organizafo neguvernamentale:__________
Nr. de par|i
Valoarea totala a
Unitatea
sociale sau
parplor sociale
Calitatea delinuta
- denumirea §i adresa de actiuni
$i/sau a actiunilor
1.1......NU ESTECAZUL

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare control ale societajilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asoeiatiilor sau fnndatiiior ori ale altor organizatii neguvernamentale:__________________
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea detinuta
- denumirea si adresa 2.1.......NUESTE CAZUL

3. Calitatea de membru in cadrul asoeiatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1......NUESTE CAZUL

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, functia definuta $i denumirea partidului politic_____
___
4.1......NU ESTECAZUL

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultants §i civile, obfinute ori aflate
in derulare in timpul exercitarii funcfiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de
stat, local §i din fonduri externe ori ineheiate cu societal comerciale cu capital de stat sau unde statul este
5.1 Beneficiarul de contract numele,
ptmurrdedenumireasi adresa

Institujia
contractanta:

Ptoceduraprin
careafost
1

Tipul
contractului

Data
incheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalaa

denumirea§i
adresa

incredinjat
ccntractul

contractuhi

contractiM

Titular
MJESTE
CAZUL
Soj/sotic

NUESTE
CAZUL

Rudede gradul Inaletitularului

Societal comadale/Pessoanalizica
autotizala/Asotiapi familiale/Cabinete
individuate, cabineteasociale, societaji
civilepiofesionale sausocietal civile
piofesionalecuraspundere limitatacare
desfa§oaiaprofesiadeavocat/Qt^niza$ii
neguvemamentale/Funda#/ Asocia^i2-

NUESTE
CAZUL

NUESTE
CAZUL

!) Prin rude de gradul I se infelege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea definuta, titularul,
so|ul/sopa §i rudele de gradul I ob{in contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contracted
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sopil/sofia §i 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 Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completarii

Semnatura

Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati „ Botosani
Str.M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780
Model inregistrat la nr.19485/ 06./05. 72019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

D E C L A E A T IE
a m em brilor com itetului director, referitoare la conflictul de interese
L.95 / 2006 conform prevederilor art.. 178 alin (2) si art. 181alin (9).

J u d e te a n d e U rg e
B o to s a n i

NTRARE-1ESIRE
/.Zl ..jdJfluJNA

Adresa profesionala
Locul de munca Spitalul Judetean de Urgenta,,Mavromati” Botosani str. Marchian nr. 11
sectie/laborator/ serviciu/birou/compartiment,.

.

.

~.C.

.

/ A-Atni—

Numarul de telefon (serviciu) 0231 518812, numarul de telefon (acasa) ...~77Z........
numarul de telefon (m obil)........................... numarul de fa x ...............................
adresa de e-mail

'

Subsemnatul / a

:

r^onrscxJ-i »rv3

.... P.ffrr...................................... domiciliat/a Tn
f

str.™hf.??/£.f.^ .............. nr...'*:, bl..T ^7..sc.^r:, et;

., ap.

., j u det u I.

~i^r.If. I,

Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu Tn niciuna dintre situatiile de conflict
de interese de mai jos:
a) Nu detin parti sociale, actiuni sau interese la societati reglementate de Legea nr. 31/1990.
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori organizatii nonguvernamentale care
stabilesc relatii cu caracter patrim onial cu spitalul la care s-a exercit functia de ...............
membru in comitetul director.
Sotul/sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv, nu detin parti sociale, actiuni sau
interese la societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii cu caracter
patrim onial cu spitalul la care s-a exercit functia de.... ~ ................. membru in comitetul
director
b) Sotul/sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv nu detin functia de membru Tn
comitetul director, sef de sectie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte functii de conducere,
inclusiv de natura administrativa, Tn cadrul spitalului la care la care exercit functia de........................
membru in comitetul director..
-

Nu ma aflu in alte situatii decat cele prevazute la lit. a) si b) Tn care sau sotul/sotia, rudele ori
afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natura patrimoniala care ar putea
influenta Tndeplinirea cu obiectivitate a functiei d e ...... 7........... ;.......membru in comitetul
director

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

,/?.?../2019

Sem natura

S pitalul Judeţean de U rg tn tfi
„ M a v r o m a ti" B o to ş a n i

DECLARAŢIE DE INTERESE

INTRARt-IESIRE

Subsemnatul/Subsemnata,
UNGUREANUIULIA-GEANINA
, având funcţia
de Director financiar-contabil
la Spitalul Judeţean „Mavromati” Botoşani
,
CNP

, domiciliul

în 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 de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentalc: ________
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1......NU ESTE CAZUL

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.......NU ESTE CAZUL

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

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.......NU ESTE CAZUL

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/niinoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele,
Valoarea
Instituţia
Proceduraprin
Tipul
Data
Durata
penuiiele/denumirea şi adtesa

contractantă:

caieafost
1

contractului

încheierii

contractului

totalăa

denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

Titular
NU ESTE
CAZUL
Soţ/soţie

NU ESTE
CAZUL

RudedegiadulI1ale titularului

Societăţi comerciale7Persoană fizică
autorizată/Asociaţii familiale7Cabinete
individuafe, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi dvile
profesionale cuiăspundae limitată care
desfăşoarăprofesia de avocat/ Organizaţii
neguvemamenlale'Fundaţii/ Asociaţii21

NU ESTE
CAZUL

NU ESTE
CAZUL

^ 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

21.05.2019

2

IVIT*

îs S s

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

-

Marchwn Nr. 11; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231
Nn

de
’„ Mavromati" Botoşani

/.2018 Operator date cu caracter personal n> ttzo fi ^A

« ..../

^ 0 + î/r n

INTRARE-IESIRE
D E C L A R A Ţ IE
a m em brilor com itetului director, referitoare la con flictu l de interese
L95 / 2006 conform prevederilor art.. 178 alin (2) si art.181 alin (9).

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta„M avrom ati” Botoşani str. Marchian nr. 11
sectie/laborator/ serviciu/birou/compartiment,................................................
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon ( a c a s ă ) ......
numărul de telefon (m obil)......................... . numărul de fa x .......................
adresa de e-m ail.
Subsemnatul / a: .

.

U

.A

..... domiciliat/a în loc.....^.9..'.i?.'f..^.K,t

judeţul..is>.9. L

v

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 patrim onial cu spitalul la care><r'exercit funcţia
membru in comitetul director.
Co k t A-Vî I—
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^sţabilesc relaţii cu caracter
patrim onial cu spitalul la care>-a'exercit funcţia d^® ^.9r.7H ^.-..T.9^§rt^m fn-eem itetul
director
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
membru in comitetul director..
-

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 naturăjpatrimonială care ar putea
influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de^^7^:9^9tr^:r5^TTTT:Wf^r[rmm^i-Tconn1tetuI
director

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 ^ ..../..? i/2 0 1 9

Semnătura

DECLARATIE DE INTERE

I S P - * v ^ " a^
L g K P j^ fe iE s

- .
f" { j - •

Subsemnatul/Subsemnata,
U U £ u R jE Q N lP L /If t~t"A - G rE fyN fN r h _______
, avand functia
de -A-i &CcT 0 &- -nM AMCtA+l—C3pa/774#32_la i?T*Trrft / (j/
/ ru>$, d^r
M & om / / f T f ,
domiciliul

/^ o 7 o k /w V /

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:
1. Asociat sau acfionar la societati comerciale, comp anii/societati nationale, institufii de credit, grupuri de
interes economic, precum §i membru in asocialii, fund atii sau alte organizatii neguvernamentale:
Unitatea
- denum irea §i adresa 1.1.......

H \J

C alitatea detinuta

N r. de parti
sociale sau
de actiuni

V aloarea totals a
pSrtilor sociale
§i/sau a actiunilor

i ~—

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societSfilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societSfilor nafionale, ale institu|iilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundaffilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:______________________
Unitatea
- denum irca $i adresa -

2.1.......

MU

B /7 1 T

Calitatea detinutS

V aloarea beneficiilor

C /)^ U

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1
w u
& m r
c fr S L u

4, Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite,
detinute In cadrul partidelor politico, functia detinuta $i denumirea partidului politic______________________
4.1
HU
C-A&u

5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridica, consultants juridicS, consultants §i civile, ob{inute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, 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 Benefidani de contract numele,
prenumdddenumirea $i adresa

Institutia
contradanta:

Procedure piin
careafost

1

Tipu]
contiactului

Data

inchdoii

Durata
contiactului

Valoarea
totala a

denumirea$i
adresa
Titular..................

incredintat
contiactul

contractului

contractului

Mu
C-rfgrUL—

Sol/sotie..................

Nu

EdVET
L-—

Rude de gradul I1}ale titularului

Societal] ccmerciale/ Persoana fizica
autorizata/ Asodatii foniliale/Cdbinete
individuate, cabineteasoc^ societati
civile profesaonale sau societati civile
profesionale ai raspundere limitata care
desta^oara profesia de avocat/ Gganizatii
neguvemamentale/ Fundatii/ Asociatii2)

Nu

EdNET

NU

E d lE

u Prin mde de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara num ele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,
sotul/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. N u se declara contracted
societatilor com erciale pe actiuni la care declarantul impreuna 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 §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

Semnatura

2

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
UNGUREANU IULIA-GEANINA
, având funcţia
de Director financiar-contabil
la Spitalul Judetean „Mavromati” Botosani
,
CNP

, domiciliul

în Botoșani

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…...NU ESTE CAZUL

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……NU ESTE CAZUL

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1…...NU ESTE CAZUL

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……NU ESTE CAZUL

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
NU ESTE
CAZUL
Soţ/soţie

NU ESTE
CAZUL

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)

NU ESTE
CAZUL

NU ESTE
CAZUL

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

Semnătura

09.06.2017

……………………………….

2

d e U ra® '

- / /( 'A 'c /o

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subscrii nat ulSuhsein nata,
CVK1 Q ii K1 1 P A/ Cf
de
V i < s 4 r i c i M — C o N r m *rti—

'U L <'l\ - G x ^ Q Ml h f A — , având funcţia
V'Pr’7?k-i//
/^ c T e ^ /y

CNP
, domiciliul
i 't
/ __________
. .
____ j_,
_ - __
,
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:__________
U nitatea
- denum irea şi adresa -

1.1

C alitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

V aloarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

NR

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:_____________________
U nitatea
denum irea şi adresa -

2.1.......

C alitatea deţinută

V aloarea beneficiilor

C&A

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1
N xA
£ ca

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_____________________
oaU
H Lţ
- e iA

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,
prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin
careafost

1

Tipul
contractului

încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totală a

denumirea şi
adresa

contractului

încredinţat
contractul

contractului

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

A/n

ejJt

Q&jlvJL -

Soţ/soţie...................

Â/c{
Rude de gradul IT)ale titularului

du

w

Societăţi comerciale/ Persoar^a 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^

-----------

------- -

----- -

—

n Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara num ele, denum irea 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. N u se declară contractele
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de m odul 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

o 9 .J L Q .4 f'

2

SPITALUL JUDETEM-Qk-UBiSENTA „MAVROMATI" BOTOŞANI

■96' £ 0 â £

S o ita lu l J u d e ţe a n d e U rg e n tă
P M a v ro rn a ti'' B o to şa n i

iNTRARE-iESiRE

jR.ffi.9il/..a -!..

A

ECLARAŢIE DE INTERESE
Model Ord.M.S.632/2006)

a membrilor comitetului director, consiliului consultativ, personalului cu funcţii de conducere
(şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu)

Num ele........ ...................................................................
Prenumele ....... fMJrS.fi..77.ffk& fî.îf/.W & r........................... .
Funcţia . . . . . .....TT/.!
77..
/.r f i —
Adresa profesională - Spitalul Judeţean de Urgenta ,,Mavrornati" Botoşani.
Locul de m uncă....................................................
Adresa......... .......................................... .//..........
Str................................................. nr.
Codul poştal............. Localitatea...............(.....................................................
Numărul de telefon (serviciu) ..................... , numărul de telefon (acasă)
..................... , numărul de telefon (mobil) .................... , numărul de fax
..................... , adresa de e-m ail........................
A)Interese personale
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicală.
l.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
niciuna

(Denumirea societăţii............................... ) (deţinere de (Natura participării financiare)
acţiuni)

2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de
muncă cu remunerare regulată)
|Ţ} niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.3.Altele
lAj niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

Ită/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
niciuna

(Denumirea societăţii)

1

(Natura activităţii)

4.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare.
B)Interese ale soţul ui/soţfeî^
* „
Numele şi prenumele........
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
niciuna

(Denumirea societăţii..................................... )
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de
muncă cu remunerare regulată)
niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
|^M niciuna

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

2.3.Altele
[Y| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
fjt niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

4.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare.
____
C)Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)
........

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
fV>| niciuna
2

(Denumirea societăţii..................................... )
(deţinere de acţiuni)

(Natura participării financiare)

2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de
muncă cu remunerare regulată)
|Z1 niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura legăturii durabile sau permanente)

2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
|^| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice)

2.3.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză
ki niciuna

(Denumirea societăţii)

(Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de
expertiză)

2.4.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere
ţ£| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii de consiliere)

2.5.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare
niciuna

¥

(Denumirea societăţii)

(Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

2 .6.Altele
f^j niciuna

3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
|^/| niciuna

(Denumirea societăţii)

(Natura activităţii)

4.Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare^
,
D)Interese ale persoanelor aflate în întreţinere
Numele şi prenumele
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu
3

reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
l.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
mciuna

(Denumirea societăţii................................... ) (deţinere (Natura participării financiare)
de acţiuni)

2 .Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora:
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau
exportatoare. _________

Subsemnatul/Subsemnata ............................................................................... ,
declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte
susceptibile de a aduce atingere obiectivitătii de care trebuie să fac dovadă în cadrul
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate
mai sus.

Data

c%£-0<5.ola*f

Semnătura

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
O N & u ft.u A H u
de Î U o Q
(Vtî CjQ(\&- - CbHLft fel'L
ŞWTArLu u
CNP

, domiciliul

__ i^ d T o S A - H

G\*z A H \ H (\—

c

&c u

, având funcţia
h t Ă „ r*)4v& )n#77

■f

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
părţilor sociale
Calitatea deţinută
sociale sau
- denumirea şi adresa si/sau a acţiunilor
de acţiuni
1 1 ...... M a
L CCLV~tx£---- —

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 si adresa 2.1....... U vl
e*4e. Qxx> jcajJ2—

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1......
M .,
QCL'KjJg_
_ţ-

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- i ....... V^yt
-ţ— ____

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 cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Boiefidarul de contract numele^
Instituţia
Proceduraprin
Tipul
Data
Durata
Valoarea
încheierii
contractului
totală a
prenumebdenumirea şi adresa
contractantă:
care a fost
contractului

1

denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

Titular.................
H a
Sot/sotie.................
H a
Q0—
Rude de gradul I1)aletitularului
H
----Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/Asociaţii fiimiMe/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
tivfleprofesonale sau societăţi civile
profesionaleai răspundere limitatăcare
desfăşoarăprofesia de avocat/ Organizaţii
neguvemamentale/ Fundaţii/ AsodaţuP
]) Prin m de 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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