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DECLARAŢIE DE AVERE
9

Siibsemnatul/Subsemnata,
de M c
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1*deţin următoarele:
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*
3

Anul
dobândirii

Suprafaţa

/ZOO ‘P

/

-------- -

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul1*

/s/EY'/VCş/ di/H C M
PfiAvtfcL
jTY'ídVy
M)

'A

/V W A N

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii
PI 4o Mf>

P i! o

1

Cota[iarte

Modul de
dobândire

Titularul2*
/A&v <S/h ¿0í/eoJp
COAfSfPctcT-k; pi)Au / / ptf/P/p
/OM fi BCti /u/uWA
//*

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă dc vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie

Toyo^ot- f i a /¡y 4

■'/Îf

Modul de dobândire

A

-f

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniu] cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

>

III.
Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

y
2

Forma
înstrăinării

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în banei sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

d O S 'J /
/OU>/ttMA

Deschis în anul
Ho 1 9

Sold/valoare la zi
¿POQQO

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd): (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titiu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni), (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

£o 3 9

Z oq 9

Valoare

ry s o o o P o //

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
enerator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie
»
5

1.3. Copii

^

-------------

-------------- -— --------„

*Se exceptează de îa declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea
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VII.
Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
1 enerator de venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
A /r VÎN& ioVSOH/ & A AU
1.2. Sot/sotie
J

<5P, Tf/pa ¿ ytuAi6 T&tofi
tf&Â/CL. ‘pErt 3&C.7Æ
4 £ uf&eAiVfr Nr>\)&wtàécse&w P&iHfAyfc'iS (_g tţCuTi
_ __ _

5

1.3. Copii
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

CA? /'

f4€'r-rMCj-?0'rs/n'
V

2.2. Sot/sotie
i i
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
4.2. Sot/sotie
!
7

5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Sot/sotie
i »
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Sot/sotie
7

5

““ .

5

" -1

/x c 2 ^ m

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Cine a realizat venitul

7.1. Titular

Venitul anual
încasat

---------

7.2. Soţ/soţie

/
/

_____________________

-

7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Sot/sotie
»
5

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
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de
Mebfc ¿ er se tr ie

'
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere , ; ]’V',
că împreună cu familia1* deţin următoarele:
¡T;/ i; l ; _i'ji'i ;

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
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I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

ZO 0 $

3

Cota
parte

mf>

Modul de
dobândire

Titularul1*
n j /o v stW
X/rar?

u t rnparo P?

----- -—’

--------

V^/
/
/
e _

\\
ir

----------------

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri ! 1|
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
i i . -.¡¡i'}
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),;; ;
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
-:)
' '

2. Clădiri

î

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

Co ta
parte

Modul de
dobândire

Titularul2* :r
/ / e v in c f / W

4 /* ,

S L0 1 o
T---

--------- ----/

Z c t i/

f/2~-

c o a s tru
T

f t T

T

v

, /
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a

t

t a
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii c o m ^ i t f e |i i f i |
producţie.
-Şv; ;-||jP r
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul)^
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
!j
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

4

c w h farU ptL
--------------------

/
/
/

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.

III.
Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea
■, f i-. '

/

--------------------- -. ;■----

2

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi iţjvesţire
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
îfvH

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/vaioare la zi

_________ ______

/
/
L

:

îrr
:

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar-sau
echivalente;
(3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior),
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală lă z i "

1

/
/
(

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
■

3

] ■:■W

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de curo pe
an:

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Contractat în anul
¿1003

Scadent la
£ t> 3 9

Valoare
f?6~,OOrQ

_______________________

/

X

L
VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau ; . j
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

1.1. Titular

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

*------ n

Venitul anual
încasat
....- ■

/
/

1.2. Soţ/soţie

/
—

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea.
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VII.
Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
1

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

1. Venituri din salarii

1.1. Titular
Mes/finş (o y s c h ! Bck J jl
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii

h/edic. J e/- / tc r /e
VtqeOk. h ovrctva fr tbcfasdnx, p rfh /< * frfe t V A <s(Âr>
J

/3 /9 S ~ / ¿ o h

/
(

_____

i:
.3

2. Venituri din activităţi independente
h t'ty i Y>
2.1. Titular
j y
2.2. Soţ/soţie

Venitul ţinual T
încălţat ‘ T |k>
Eijf
;t *
?■

c^ / fèta

(

c A //

fS3d

&-OAJ
~ ■• -■
.......:.

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

’

• : ’i•

N
/

ţl
%

c

3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

*—
/

4.2. Soţ/soţie

_

)

C
5. Venituri din pensii

5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie

^ ________________
.

/

)

îlî ;
■m

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie

(

rt ;

/
5

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anUal
încasat

7.1. Titular

)
7.2. Soţ/soţie

(

7.3. Copii
-i rl':|
8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

t— \

)
8.2. Soţ/soţie

/
(V___

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea' său
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
3 0

O

2 0 ij

6

* ■, *. I

Ju ^ ate an je Urgenta Jj
,,!V!3' « nati fo to san i

DECLARAJIE DE AVERE
Subsemnatii/Subsemnata,
de h M l L
.r

/ / > £ W /lG lo
/^ /h & O _________________ , avand functia
______ la
/? r//fyfr7 7 Z j£ / j j " A - w & y /
A<L C^/Z6/£&&
tfjrrt c-7Zo<rbS'/fae} '
£s
domiciliul
g o K T M to + j;
/

cw*J^cand prevederile art 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, deciar pe proprie raspundere
^ ^preuna cu familia1} defin urmatoarele:
M) Prin familie se infelege soful/sofia §i copiii aflafi in intretinerea acestora.
I. Bunuri imobile
\
l.Terenuri '
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fari.
- -r y , ,;,

f - ••7 "
^ p r a f a ||

3

2 -o c 3

':S'' I S S

r^ ?^?o*y£)
/

V lL

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca se afla in circuitul civil.
*2) La "Titular" se menjioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sofia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fari.
A dresa sail zona
; • .

C ategon a*

A nn!
Snprafafa
dpb&ndlril
o ^ t)/ 0

r

1

C otaparte

M odul de
dobSndlre

T itularul^
• -?*. >r. :*K:•*»'»•

c<ys'f7VU( ctyf/i
P-S/fc'PtT-f SC.yfoA

\
\

\
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) s]at^ comerciale/de
producjie.
\
*2) La "Titular" se menfioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotu./so^ a»copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
\
,
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma$ini agricole, §alupe, iahturi $i alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii
N

A v r m t/u s n
S a r r tA

/
7

k

^ Q,

4

iJL IK K /

4

2. Bunuri sub forma de metale prejioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecfii de arta §i
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
insumata depa$e$te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor menfiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul declararii.

HI. Bunuri mobile, a caror valoare depa$e§te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate in
ultimele 12 luni
Natura bunului
mstrainat

Data
instrainarii

Forma
instrainarii

2

:

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire §i investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e$te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institute financiare din strainatate.
Institutia care administreaza
§i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

—-------------s'

(

—
*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investitii directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor
acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile §i participarile in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care persoana este
acfionar sau asociat/beneficiar de imprumut

Numar de titluri/
cota de participare

Tipul*

Valoarea totala la zi

•>=-------------------------------------- __________
y

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2)
ac\iuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3

3.

Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro p

an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui ter{, bunuri achizitionate in sistem leasing §i alte
asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa$e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.
— r- ----—, . . ..■--... "1j -—;
Contractat in anul

----- r————— ---------- --------- Creditor

Scadent la
c 2 -o 3 ,3

Valoare
/<^57 o o o

-—---------------

^

__________

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din
partea unor persoane, organizatii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau
institute publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depa$e§te 500 de euro*

1.1. Titular

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Venitul anual
incasat

------------------J

1.2. Sot/sotie
s '
1.3. Copii

(

'Se excepteaza de la declarare cadourile p tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I p al 11-lea

4

VII.
Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
/ / £ tWr,/ 6
1.2. Sot/sotie

A /h b u

/~r4^?xo

T*

V?o 7v>}{.<p9/

1.3. Copii
2. Venituri din activitati independente

\

2.1. Titular

j
j

2.2. Sot/sotie

j
/

3. Venituri din cedarea folosityei bunurilor

/

3.1. Titular

/

/
/

3.2. Sot/sotie
/
4. Venituri din investitii
4.1. Titular
/
4.2. Sot/sotie
/
5. Venituri din pensii

/

5.1. Titular
f
5.2. Sot/sotie
/
6. Venituri din activitati agrictyle
6.1. Titular

-— ----------------6.2. Sot/sotie

5

7

3

/Zo /

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din prem ii §i din jocuri de noroc
----------------- ^
7.1. Titular
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

y

7.2. Sot/sotie
s

'

^ _____

7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

/
8.2. Sot/sotie
8.3. Copii

Prezenta declarable constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data completarii
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DECLARAŢIE DE AVERE

NEVINGLOVSCHI
Subsemnatul
RADU
, având funcţia
MEDIC SEF SECTIE PSIHIATRIE
SPITALUL
JUDETEAN
DE
URGENTA
de IV ACUTI
la MAVROMATI BOTOSANI_______________
,
BOTOSANI
CNP
___________________ , domiciliul _________________________________________________
________________________________________________________________________________________ ,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1) deţin următoarele:
.....................................
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

BOTOSANI

Categoria*

Anul
dobândirii

3

Suprafaţa

2009

784mp

Cotaparte

1/2

Modul de
dobândire

cumparare

Titularul1)
Nevinglovschi
Radu1/2
Nanian Ioana
Ecaterina 1/2

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

1

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul2)

Botosani str.Petru Rares nr 37
2

2010

240mp

1/2

constructie

Nevinglovschi
Radu 1/2
Nanian Ioana
Ecaterina 1/2

X
X
X
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Marca

autoturism

Hyundai Accent

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie
1

2007

Modul de dobândire
cumparare

X
X
X
X
x
2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Descriere sumară

Anul dobândirii

X
X
X
x

2

Valoarea estimată

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

X
x
IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

X
X
X
X
X
X
x
*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

X
X
X
3

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi

X
X
X
*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

2009

2039

175000ron

X
X
X
X
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

4

Venitul anual
încasat

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

SEF SECTIE PSIHIATRIE
IV ACUTI

56454RON

CONSILIER DEBUTANT

8634RON

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
Nevinglovschi Radu

SPIT. JUD DE URGENTA
MAVROMATI BOTOSANI

1.2. Soţ/soţie
Nevinglovschi Ramona
1.3. Copii

CAJ BOTOSANI

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5

5.2. Soţ/soţie
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie
Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
19.06.2017
…………………………

Semnătura
…………………………

6

SpitaJy 1Judetean

do Uraenta
,,Mavrornati" Botosani

q R A R ^ IE ^ IR E

DECLARATIE DE AVERE

Subsem natul/Subsem nata,
,
de <-,€¥
^ C T l f PUUhlWc

^ avand functia
Af->T£Ms/,

la Cx[<jftLuL

CNP'
, domiciliul £yC '7~V$AM/
_______________________________________t
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere
ca impreuna cu familia1*detin urmatoarele:
*1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa sau zona

Categoria*
j

Anul
dobandirii

Suprafata

ZO O 9

3 oo

Cotaparte

Modul de
dobandlre

Titularul^

Uu'O
t h i
i / i (jltiJLfiM
------- ---------------

.

-----

4

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca se afla in circuitul civil.
*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
let. in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

1

/

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de
productie.
*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii
Natura

Marca

Nr. de bucati

U ' i U w d x . i /jca a J
d
(,L

/

Anul de fabricate
■>

Modul de dobandire

2Q O ?

z i i /b tfy v

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
insumata depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul declararii.
Descriere sumara

Anul dobandirii

Valoarea estimata

-

^^

----- -----------__________ _

III.
Bunuri mobile, a caror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in
ultimele 12 luni
Natura bunului
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a
instrainat

Forma
instrainarii

Valoarea

-

2

I

IV. Active financiare
1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire,
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institute financiare din strainatate.
Institutia care administreaza
si adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

„ ..-.........."
— -

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor
acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv investitiile si p articip an t in strainatate.
Emitent titlu/societatea in care persoana este
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*

Numar de titluri/
cota de participare

Valoarea totala la zi

------------------------------

______ _

~---------------- ~-------------________
*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2)
actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3

3.

Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro p

an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte
asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.
Creditor

Contractat in anul

Scadent la

Valoare

pfO.OOG h n

2c& c;

b ftMCA TAftM^L UA/J//9 O di

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau
institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depaseste 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1. Titular

Sursa venitului:
numele, adresa

Venitul anual
incasat

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

------ ____
-— ----------------

1.2. Sot/sotie
^

— --

•>

1.3. Copii
-------------------- ----------------------- — —
*Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al 11-lea

4

(

VII.
Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)
NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

5

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

_________

7.1. Titular
7.2. Sot/sotie

__ ______ ^
______

7.3. Copii

_____

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Sot/sotie
8.3. Copii

—

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data completarii
C Z X £ ,: M .iL ..

O

6

având
functía
,7 av^nd
tuncţia
✓
#y —
>

?(Aşf .

Subsemnatul/Şubsemnata*
de
x7 - t f
P
, domicilml ^

CNP

^7-aAvj
cunoscând prevederile airt. 292 din Codul penm privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia™ deţin următoarele:
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

i

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

t$. fo. i m

r

îH

3

Modul de
dobândire

Cotaparte

$

Titularul1*

, cu4*A!jxafafÂ

/VMn
'ta
C-u. ,

t

dl

^ 4
loGA\C{

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

1

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.

III.
Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

o
2

Forma
înstrăinării

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
şi adresa acesteia

4

,
/?
/ . >
/
v? A*k/ / x
^2,

Valuta

Tipul*

<■
^
^
y > a î/ ^ ^
.ft
fr't ^
¿r
-

/ £ /f /

-------XZX 7

Sold/valoare la zi

Deschis în anul
JLC £> P

Y ’<\ < n

/ >

r j

A /
/ /

i

»
f t

M pT /
/
y

/ Í

------------------------------------- T

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneflciar de împrumut

Tjpul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi

--------- ^

z

f

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni): (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Scadent la

Contractat în anul

Valoare

/
<

—

-

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.1. Titular
-

;

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea

4

VII.
Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheia
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1.1. Titular

b fl

Y rfa /ín & íU fd i 'fí>]

1.2. Soţ/soţie

y

1.3. Copii
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie

X

y
ci

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie

a

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

.__

J

4.2. Soţ/soţie

<yi_____
5. Venituri din pensii
5.1. Titular

;

5.2. Soţ/soţie
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie

y
<________ -

5

/tftA c ic a

Venitul anual
încasat

Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

7.1. Titular

X

;

7.2. Soţ/soţie

/

X
c

7.3. Copii

/

/

)

A
~

r

/

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

^ --'v

/

8.2. Soţ/soţie

—■'*-

)
/

8.3. Copii

</
X
X ________

.

)

/
/X —

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

Semnătura

6

)

M

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. 19490J 0 6 /0 5 /2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

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

INTRArÆ-IESWt
NR, X

ti?

i ¿0

jl

D E C LA R A ŢIE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical, referitoare la incompatibilităţi
L.95 / 2006 Art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g), art.185 alin,(15)

Numele si prenumele...
Funcţia

ţ................ s e c t i a / c o m p a r t i m e n t u l , . ..........
Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta,,Mavromati” Botoşani, str.Marchian nr. 11.
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)......!T7..........................
numărul de telefon (m obil).......T77T............., numărul de fa x .... ,T7T...............
adresa de e-m ail......777..................................................................

,

Subsemnatul/a:,
.
...,(ec7.c!^ ...................... domiciliat/a în loc.....'/^.^ ^fÎ^ /
str................................nr....... bl.......... sc...... , et..... . ap....... judeţul
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de
incompatibilitate de mai jos:
Conform prevederilor L.95 / 2006 - art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g),
c) - nu exercit activităţi sau orice alte funcţii de conducere, inclusiv cele neremunerate;
d) - nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităţi;
spitaliceşti;
e) - nu exercit nici o funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil;
g) - nu exercit nici o funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control
în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificăriie
şi completările ulterioare.
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

S.J.Æ .AÇ.*?® .

Semnătura

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati

„Botoşani

S tr .M a rc h ia n N r.il; C od F iscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 517780
Model înregistrat la nr. 19490./ 06 / 05 /2 0 1 9 Operator date cu caracter personal nr. 35268

S p italu l J u d e ţe a n de U rg en ta
„iv la v ro m a ti" Botoşani

WVTRARE-ÎESiRE
NR.

D E C L A R ArŢ IE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical, referitoare la Incompatibilităţi
L.95 / 2006 Art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g), art.185 a!in.(15)
S u b s e m n a tu l/a :.^ * ? . f..h.?y.33.*3...333..3.......................... domiciliat/a în l o
judeţul.....'f?..C?.

c

!

,

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta,,Mavromati” Botoşani, str.Marchian nr. 11
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă).....................................
numărul de telefon (mobil)

numărul de fa x .......................,

adresa de e-mail.
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de
incompatibilitate de mai jos:
Conform prevederilor L.95 / 2006 - art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g),
c) - nu exercit activităţi sau orice alte funcţii de conducere, inclusiv cele neremunerate;
d) - nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităţi;
spitaliceşti;
e) - nu exercit nici o funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil;
g) - nu exercit nici o funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control
în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
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

\P..J.P£l.l9J.3..

Semnătura

w Hna,ui w/uaetean u« u ra e
,,M a v ro m a ti" B o to se n i

[ M

DECLARATIE
/
a managerului persoana fizica, a membrilor comitetului director, a sefilor de sectie, de laborator
sau de serviciu, referitoare la incompatibilitati
(Model Ord.M.S.nr.632/2006)

,

Subsemnatul/a:.

.

f

.

Qti?..

r

.......................... Domiciliat Tn loc ..

.
e

judejul
Adresa profesionala: Spitalul Jude]ean de Urgenta„Mavromati Botosani, strada

Marchian nr. 11 ,
Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu in niciuna dintre situatiile de
incompatibilitate de mai jos:
1.Nu exercit nicio alta functie salarizata, nesalarizata sau/si indemnizata, inclusiv Tn cadrul
vreunei autoritati executive, legislative ori judecatoresti.
2. Nu exercit nicio alta activitate sau functie de manager, inclusiv neremunerata.
3.

Nu exercit nicio activitate sau functie Tn structurile de conducere ale unei alte unitati

spitalicesti.
4. Nu exercit nicio functie Tn cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil.
Dau prezenta declaratie cunoscand dispozitiile art. 292 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.

Data

9. ^12016

Semnatura

DECIAKATIE
a managerului persoana fizica, a membrilor comitetului directo
sau de serviciu, referitoare la incompz

nr.

str.

b l..........sc........ et

Adresa profesionala: Spitalul Judejean de Urgenta,,Mavromati Botosani, strada

Marchian nr. 11 ,
Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu in niciuna dintre situatiile de
incompatibilitate de mai jos:
1.Nu exercit nicio alta functie salarizata, nesalarizata sau/si indemnizata, inclusiv Tn cadrul
vreunei autoritati executive, legislative ori judecatoresti.
2. Nu exercit nicio alta activitate sau functie de manager, inclusiv neremunerata.
3. Nu exercit nicio activitate sau functie Tn structurile de conducere ale unei alte unitati
i

j

spitalicesti.
4. Nu exercit nicio functie Tn cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil.
Dau prezenta declaratie cunoscand dispozitiile art. 292 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.

Data

a ..,^^2 0 1 5

Semnatura

5

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 economii precum si membru în asociaţii, fundaţii sau alte or aniza ii n. uvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
părţilor sociale
sociale sau
denumirea si adresa
si/sau
a acţiunilor
de acţiuni

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companlilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii ne j u v e r n a m e n ta le :__________ _______
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea si adresa
2 . 1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.1......
H /g /- J /s s u - t
___

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia detînută i denumirea artidului politic ___________________

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 majoriţar/minoritar:
5.1 Beneficiarul dea ntract numele,
Instituţia
Proceduraprin
Tipul
Durata
Data
Valoarea
prenuneletdenuimea şi adresa
contractului
caiiractartâ
carea fost
contractului
încheierii
totalăa
1

^ 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 sotul/sotia si rudele de gradul I deţin mai puţin dc
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării

2

IV II

bD s î

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

-3

S tr.M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 517780
Model înregistrat la nr. 19489 / 0 6 / 05/2019 Operator date ca caracter personal nr. 35268
S p ita lu l J u d e ţe a n d e U rg e n tă
„ M a v r o m a ti" B o to ş a n i

INTRARE-IESiRE „
NR.

AM .
.._1Mlu) IM.uaA .__ Lan
.

f

D E C L A R A Ţ IE
a şe filo r de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese
L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Numele si prenumele.
Funcţia

......................................
................ sectia/compartimentul.. H . â ţ f f f i. .................

Adresa profesională
Locul de

muncă

Spitalul Judeţean

serviciu/birou/compartiment,

de Urgenta„M avrom ati”

Botoşani sectle/laborator/

............................./ str. . Marchian nr. 11.............................

Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)............7777...........................
numărul

de

telefon

(mobil)

....... r r ..............

numărul

de

fax

.... .Trrr...............................

adresa de e -m a il............ Trrr..............................................................

Subsemnatul

/

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

în

loc..<^?.7^.77.'^

str.................................... nr..... . bl......... sc....... et........ap......... ju de ţul.....................
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de conflict
de interese de mai jos:
a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care
stabilesc relaţii cu caracter patrim onial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter
patrim onial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere,
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia de manager.
Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea
de fals în declaraţii.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate rpei^sus.

Data

Semnătura

L3

I

v

J u d e ţe a n de U rq e ntâ
„ M a v r o m a tl" B oto sa M C

j

in t ^

r e j e ş ir e

'- N

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul

^

Vl^

*<-OVS C/r*

, având funcţia de W d d / C
/U>Use* J t e r f *
^ ® « k {

8

iv a c o r / , / A
t/e c e /V M
m a v A oH A ^ |Ş | h
|

domiciliul Mur\

^îu<d

cfV/^f-A//

J f"
p|

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familial) deţin următoarele:

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuiri ¡dis | \
Unitatea
- denumirea şi adresa -

1.

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

----------- *r-- :—
Tirr~ri'nt
Valoarea totală,a :: ;
părţilor sociale
j
şi/sau a acţiunilor’ S

---------,
y
c

_

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, iile
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
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor -

2-1.......

/
/
____________________ c ___________________________
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.
: s.

z
I;

;

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau nerctribuitp,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic___ __ __ __ _,
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aliate
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 Beneficiarul de contact numele,

Instituţia

Procedureprin
1

Tipul

Data

Durata

Valoarea
Jil.il

preninuelo'denumirea şi adresa

contractantă
denumirea şi
adresa

care a fost
încredinţat
contractul

contractului

încheierii
contractului

contractului

totală a
contractului

Titular.................
'

-----

MU%

Soţ'soţie.................
,:.V
ţjv ii

---------

•

Rude de gradul I1*ale titularului

wS

t
f i
:>■ i . & i r î u

T
*■ :
,v‘.: ' ri

0
''t ş

—

Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată'' Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitatăcaic
desfăşoară profesiadc avocat/ Organizaţii
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii?

—

y i

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 contradtele|..|
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si rudele de gradul I deţin mai puţin (ie ;
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
j"
’T

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

Data completării
3 0 . 0/

. 2_0 / q

2

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812: fax^.023F517780
Model înregistrat la nr. 19489 / 06 / 05/2019 Operator date cu ca

e U rgenta
■Mavromati" B o to şa n i

'R/\R^,-IESIRE
Jur

J. LUNi

D E C L A R A/Ţ IE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese
L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Subsemnatul / a:

.

f

t

J

.

^

.L!.........................domiciliat/a în
t
judeţul....

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta„Mavromati”

Botoşani

sectie/lafeerator/

servteiu/bif©u/compartiment,^//.if7.4.r^;/.€:././.y .^ .<r;f;/ r?...... / str. . Marchian nr. 11...........................
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)..........................................
numărul

de

telefon

(mobil)

numărul

de

fax

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

adresa de e-mail
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de conflict
de interese de mai jos:
a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.
b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere,
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia de manager.
Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea
de fals în declaraţii.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate plai sus.

Data

?.°.../..?£/2019

Semnătura.

bpuao.w

NR/

8 U rgenta
tosani
7a

tC.

AN

Subsemnatul/Subsemnata,
de
4£/~jvg c*7f£E
CNP

CLARATIE DE INTERESE
/Zrf-Ai/_______________

<$
domiciliul

A r

H rtA ^ tr/rn ' /(cv4 j ^ 7

^

''

, avand functia

^

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau acfionar la societaf! comerciale, companii/societati nafionale, institufii de credit, grupuri de
interes economic, precum $i membru in asociafii, funda{ii sau alte organ izatii neguvernamentale:___________
Nr. de parti
Valoarea totala a
Unitatea
Calitatea detinuta
sociale sau
parti lor sociale
denumirea §i adresa
de actiuni
$i/sau a actiunilor
1.1
__

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societa{ilor nafionale, ale institu^iilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundafiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:______________________
Unitatea
Calitatea detinuta
Valoarea beneficiilor
denumirea $i adresa
2.1

Z
3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale §i/sau sindicale
3.1.......
H £h/S/^ef
~ Xfo

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultants $i civile, ob|inute ori aflate
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitafilor 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 numde,
Institutia
Proceduraprin
Tipul
Data
Durata
Valoarea
prenumdddenumirea $i adresa
careafbst
oontiactului
contractanta:
incheierii
contractuhi
totala a
1

denumirea $i
adresa

incredintat
contractu]

contiactului

artactului

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

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

Rude de gradul I11ale titularului

Societal comerciale/ Persoana fizica
autorizata/Asodatii femiliale/Cabinete
individuale,cabineteasodate, societati
civileprofesionale sau societati dvile
profesionale cu raspundere limitata care
desfa^oara profesia de avocat/ Q^nizatii
neguvemamentald Fundatii/ Asodatii^
n 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 I obtin contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele
societati lor comerciale pe actiuni la care declarantul Tmpreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

9S..±S....2$J.L

2

DECLARAŢIE DE INTERESE
_NEVINGLOVSCHI
RADU________________________________________
Subsemnatul/
_____
, având funcţia
Medic
sef
SPIT.JUD.DEURGENTA
MAVROMATI
sectie___________________________
BOTOSANI___________________________________
de ___
la ___________
____BOTOSANI
CNP
, domiciliul _____________________________________________
________________________________________________________________________________________ ,
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…...X
X
X
X
X
X
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……
X
X
X
X
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1…...
X
X
X
X
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……
X
X
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
1

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:
Instituţia
Procedura prin
Data
Valoarea
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
contractantă:
care a fost
Tipul
Durata
încheierii
totală a
prenumele/denumirea şi adresa
denumirea şi
încredinţat
contractului
contractului
contractului
contractului
adresa
contractul
Titular …………...

Soţ/soţie …………...

Rude de gradul I1) ale titularului
…………
Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii
neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de
5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.
1)
2)

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
19.06.2017
.....................................

Semnătura
……………………………….

2

SPi^ UivJrUodm
eW

S ^

DECLARATIE
DE INTERESE
*
*
Subsemnatul/Subsemnata, ^
ij£ / / / iO IfS>Q-J/
de
M£hfC
S&effg___________ la tyfiP-UJi

_________________

, avand functia.

b&tJQ&EtfTf u

AtfZ&S/frrK

, domiciliul
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in deelaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institute de credit, grupuri de
^

. ..
.».

' ' e _
_
_
_
_
_
.

.

.

A

JJ.

A.

Unitatea
denumirea si adresa

j

.

Calitatea detinuta

•
*
■»
•.

Nr. de parti
sociale sau
de actiuni

A

1 ^

>

Valoarea totala a
partilor sociale
si/sau a actiuni lor

1.1

k /O U u u c a u c u i c i u u i u

111 u ig a u a c

u c t v u u u v c i c , a m n i im t i M i c

m

t v u u U l m e s U v t C U U U U I t V l l l C i u a l c , it iv

regiilor autonorae, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de inieres

<

V

^

__ lL

^ a &cLCoqU ___ Qi u

u^

a

4. Calitatea de membru in organele de conducere, adnunistrare si control, retriW ite sau neretribuite,
, A

f

J

.V

.J

.1. •

I.i.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridicS, consultants juridicS, consultants si civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de
stat, local si din fonduri externe ori incbeiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este
—
r

5.1 B e rd ic ia rd d c co n tra c t n u m d e,
p re n u m d e /d e m m iie a si adresa

t
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
■
l—
... '.. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

■
■

Institutia

P ro ced u rap rin

T ip d

D ata

D u rata

V aloarea

contractanta:

c a ie a fo s t

c o n tra c td d

m chd erii

c o n tra c td d

totala a

1

d en u m ireasi

m aed in tat

ad resa

contractul

contiactului

coTtractului

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

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

R u d e d e g jad u l IA)ale titulam lui

S o d etati o o rn e rd a ld P ersoana fizica
a u ta riz a tz^ A so d a ta fo n ilia l^
in d iv id u al^ cabineteasodate^ so d etati
civile profesionale sau so d etati d v ile
profesionale c u iasp u n d eie lim itata care
desfasoara p ro fesia d e av ocat/ G g ^n izatii
n e g u v e m a m sita le / F undatii/ A so d a tiP

!) Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea 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. Nu se declara contracted
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii
f f t . o C , U ljC...

2

S p ita lu l Ju d e te a n de U rg e n ta ffM iw v n p ^ ^ r B o tm a n i-^ —
Str. Marchian Nr. 11; CodiFiscal
Fiscal 4557951;
4557951 Telefon 0231 518812; fa x

D E C LA R A flE DE INTERESBR^X
(Model Ord.M .S.632/2006)

Botosani
R ^ jE S jR E
21.
m-

I

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

N u m e le .....( / / . ( ? . ..........................................................
P re n u m e le ......................................................................................
Func^ia .... S
...6 £ 0 X 1 .........................................................
Adresa proffesionala - Spitalul Judetean de Urgenta ,,M avrom ati" Botosani.
Locul de munca .
.
.............
A d re sa ,... &&7Z>SftfU/......................................................
Str.
...........................nr.
............
Codul postal
Localitatea ..£ l
.............................................................
Numarul de telefon (serviciu)
..... , numarul de telefon (acasa)
, numarul de telefon (mobil)
numarul de fax
............................ adresa de e - m a il............................
A)Interese personale
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentantele din $ara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara la capitalul unei s o c ie ta l din categoriile m entionate mai sus:
|^1 niciuna

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

2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o rem unerare personal!
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau perm anenta/perm anente (LD) (contract de
munca cu rem unerare regulata)
|^J niciuna

(D enum irea societatii)

(Natura legaturii durabile sau perm anente)

2.2.Interventie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferinte §i alte actiuni de form are
f^j niciuna

(Denum irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2.3.A ltele
|^.| niciuna

(D enum irea societatii)

(Natura activitatii)

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

(Denum irea societatii)

1

(Natura activitatii)

4 .Indicate mai jos toate legaturile cu so c ie ta l com erciale, indiferent de profilul acestora:
p ro d u c e , prestari de servicii, d istrib u te , im port in orice domeniu de activitate, precum
$i cu reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau '
exportatoare.
B)Interese ale sotului/sotiei
,
Numele §i prenum ele ..
Indica^i mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicamente, m ateriale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara la capitalul unei s o c ie ta l din categoriile m entionate mai sus:
niciuna

'X!

(Denum irea s o c i e t a l .............................................)
(detinere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

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

(Denum irea societatii)

(Natura legaturii durabile sau perm anente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice
niciuna

'*!

(Denum irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2.3.Altele
|_| niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara rem unerare) (FR)
1^1 niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

4 .Indicate mai jos toate legaturile cu so c ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora:
p ro d u c e , prestari de servicii, d istrib ute, import in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, fra$i)
Numele, prenumele §i tipul de rudenie
In d ica f mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentantele din tara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara la capitalul unei s o c ie ta l din categoriile m entionate mai sus:
|^| niciuna
2

(Denumirea s o c i e t a l ............................................. )
(detinere de actiuni)

(Natura participarii financiare)

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

(Denum irea s o c ie ta l)

(Natura legaturii durabile sau perm anente)

2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studli clinice §i lucrari §tiint;ifice
niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)

2.3.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza
|^| niciuna

(Denum irea societatii)

(Denum irea produsului pentru care s-a Tntocmit raportul de
expertiza)

2.4.Intervent;ie/interventii punctuala/punctuale (IP): activitat;i de consiliere
niciuna

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii de consiliere)

2.5.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferint;e §i alte act;iuni de formare
niciuna

(Denum irea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de form are)

2.6.Altele
niciuna

K1

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

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

(Denum irea societatii)

(Natura activitatii)

4 .Indicate mai jos toate legaturile cu s o c ie ta l com erciale, indiferent de profilul acestora:
p ro d u c e , prestari de servicii, distributee, im port in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
D)Interese ale persoanelor aflate in intre^inere
Numele §i prenumele
Indicate mai jos toate legaturile cu societatjile producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de medicam ente, m ateriale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
3

reprezentantele din t;ara ale societatilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
im portatoare de m edicam ente, m ateriale sanitare, aparatura medicala.
l.P a rticip a re financiara la capitalul unei so c ie ta l din categoriile mentjionate mai sus:
niciuna

(Denum irea s o c ie ta l
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

2 .Indicate mai jos toate legaturile cu so c ie ta l com erciale, indiferent de profilul acestora:
product;ie, prestari de servicii, d istrib u te , im port in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor com erciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
Subsem natul/Subseninata '

..

M.M.

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

4

Spitalul JudQtsan de Urpenta
„M avrom atU Boiosahi

DECLARATIE DE INTERESE

1N X P A R B - L E S I R P
*

SubsemnatuI/SuJ)sefTinata, de
«•«
/ ? lk __ # r f I L
CNP

J L

&

M

, avand functia

tfstll*

, domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau actionar la societati comerciale, comp»anii7societati nationale, institutii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru in asociatii, func atii sau alte organizatii neguvernamentale:
Nr. de parti
Valoarea totala a
Unitatea
Calitatea detinuta
sociale sau
partilor sociale
- denumirea si adresa de actiuni
si/sau a actiunilor
------------_
i i ......
.—

____
2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societSt ilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societStilor nationale, ale institutiilor de credit, ale gr upurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii negu verna men tale:
Unitatea
Calitatea detinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea si adresa 2.1.......

y
/
s'
3. Calitatea de membra in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale______ ,________ _
3.1

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrnl partidelor politice, functia deflnuta si denumirea partidului politic_____________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, consultants si civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:_______________________________________________________________________
Pnxedurapin
5.1 Beneficiarul de contract numde,
Data
Durata
Insdtutia
Tipul
Valoarea
confractuhi
careafost
incheierii
totalaa
prenumeledenumirea si adresa
cartractanta:
contractului
1

dorumiieasi
adresa

incredinlal
contractul

contractuhi

contractuhi

Titular................
- ...^
Sot/sotie................

/

Rude de gradul Il; ale titularuhi

Sodetati comociale/Pasoana fizica
autorizata/ Asodatii lamiliaie'Cabinete
irdividude,cabineteasociate, sodetati
dvileprofesonale sau sodetati civile
ptofesionale cu raspundeie limitatacare
desfisoaraprofesiade avocat/ Organizatii
neguvemamentaldFundatii/Asodatii2)

--"

'* Prin rude de gradul 1 se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea 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. 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 declaratie constitute act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Semnatnm

Data completarii

flf, r /.

2

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str. Marchian N r .ll; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780
Model înregistrai la nr. 19493 / 06./05. /.2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

DECLARAŢIE PE PROPRIA RASPUN
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii - republicata cu modificările si ciOTipIt

j| J u d e ţe a n do U rg e n ta

„M a v ro m a ti' b o t o s c -

INITRABE-'IESlRt
p

Subsemnatul/Subsemnata,

¿b^xs Ap J / a c it f ________ f având funcţia
.yecffe / 1/rf.c u A _________

de medic sef (concurs/interimar) al sectiei/serviciului
la

Spitalul

Judeţean

CNP

de

Urgenta

„Mavromati”

domiciliat în loc.

str. _____________________________________
ap._____

jud.

*

nr.________ bl.

Botoşani,

w ___________________

sc.

et.

,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar
pe propria răspundere:
-

in conformitate cu prevederile art. 185 alin. (11) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma în domeniul sănătăţii - republicata cu modificările si completările
ulterioare, mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau rudenie/afin până la gradul IV inclusiv,
cu următoarele persoane angajate ale sectiei/serviciului:
1. Numele si prenumele_______________
'______________________________ , soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate _______ __________________ , funcţia de
________ ____________________________ în cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele
-----•_________________________________________ , soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate
— ________________, funcţia de
______
_______ ____ _____________ în cadrul sectiei/serviciului;
Declar c ă :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi
complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în
prezenta declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate
conţinutul
declaraţiei.
/
>
Data...

*

i i 2X9 / OX ’o

„

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati Botoşani
S tr.M a rch ia n N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x .0231 517780

JudfitOSn de U r g e n t aModel înregistrat la nr. 19493 / 06./ 05. /2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268
„Mavromati" Peţoşani

S p its Iu!

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

6 ...

HR.

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii - republicata cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul/Sttbsemnata, /V /J—

----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------.---------

de medic sef (concurs/interimar) aI sectiei/serviciului
la

Spitalul

Judeţean

de

Urgenta

domiciliat în loc.

jud.

1.

având funcţia
f
/u r

„Mavromati”

Botoşani,

/S a v o s f- z y /__________

o,srv,Cr<fpv/

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar
pe propria răspundere:
- in conformitate cu prevederile art. 185 alin. (11) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii - republicata cu modificările si completările
ulterioare, mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau rudenie/afin până la gradul IV inclusiv,
cu următoarele persoane angajate ale sectiei/serviciului:
1. Numele si prenumele__________ ___ ____________________________ , soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate____________________, funcţia de____________________________________în cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele___________~ - __________________________ , soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate____________________, funcţia de__________ _____
_______________________în cadrul sectiei/serviciului;
Declar c ă :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi
complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în
prezenta declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate
conţinutul declaraţiei.
f

t

Data..

3

Medic sef secţie / laborator / serviciu
Semnătură si parafa

S p ita lu l J u d e ţe a n de U rigieiiă
„ M a v r o m a ti" B oto s
■l i l f i l l

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDE,
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

NR

îPIMş

privind reforma în domeniul sănătăţii - republicata cu modificările si completările ulterioare

- f ii
ţyy

Subsemnatul/Subsemnata, A / e W a /Glo vs<z/f/
de

medic

sef/asisteni — sef

Rl/ \ b(J____________ , având funcţia; ii i■,

(concurs/interimar)

al

sectiei/serviciukii/biroului;-

fV A c u rî _____ ja şpjtaiui Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani,

p r/

domiciliat în loc.

&

■.\\:$

ctvvaaj } ______________ _

,'r\

jud.

flo c ro s ^ ^ i

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, c / ^ |||||
ţ .. . ,1{pţ-'

pe propria răspundere:

*I

i

i

0

: '"îq ;
- in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 ; j , ;;2rjj H
"fiifci
privind reforma în domeniul sănătăţii - cu modificările si completările ulterioare,
mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau rudenie/afin până la gradul IV inclusiv, cu
următoarele persoane angajate ale secţiei / serviciului:
, soţ/soţie
>
funcţia de
sau qradul de rudenie /afinitate
în cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele
„
funcţia de
sau qradul de rudenie /afinitate
în cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele
funcţia de_
sau gradul de rudenie /afinitate _
In cadrul sectiei/serviciului;

!,

soţ/soţie

¿.ţ|,II;

. soysotif

»

P

Declar c ă :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi
complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în
prezenta declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate
conţinutul declaraţiei.
D ata....?..?...(?. S . .? O ! *3

Medic sef secţie

in;

S p ita 'u

i: •r; ° 3 n de U rg^nta

ot BECLARA TIE PE PROPRIA RASPUNDERE
z.>£SlRE,^/7 / /
^

/w / a

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privin'dZeforma In domeniul sanatatii - republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata,
de

medic

&<£(///* 6u cssc//J

sef/asistent— sef~
a

>

AAA ^ ____________, avand functia

(concurs/interimar)

sectiei/serviciului/biroului

ig Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani,
domiciliat in loc.

jud.

al

/Zo

_________________

j£o<7V)4fa'/

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

in conformitate cu prevederile art. 184alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reform a in domeniul sanatatii - cu modificarile si completarile ulterioare,
ma aflu in relatie de sot/sotie sau rudenie/afin pan a la gradul IV inciusiv, cu
urmatoarele persoane angajate ale sectiei / serviciului:
1. Numele si prenumele_________
’_______________________ , sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate_____________________ , functia de______________ _________________________ in cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele__________
^_______________________ , sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate_____________________ , functia de_________________
_________________________ in cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele___________-l
_________________________ , sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate_____________________ , functia de________________
_________________________ in cadrul sectiei/serviciului;
Declar c a :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuate, reale, corecte §i
complete;
- nu am furnizat informatii false §i imi asum responsabilitatea datelor continute in
prezenta declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am inteles §i mi-am insu§it in integralitate
continutul declaratiei.
Data

3

Spitalul Judeţean de Urgentă.
„M a v ro m a ti" Botoşani

D E C L A R A Ţ IE P E P R O P R IA
a p rilie
ari 184 aiin. (9) din Legea nt 95 dm 14 aprilie

^

privind reforma in domeniul sănătăţii - cu modificările si completările ulterioare

Subsem natul/Subsem nata .
de

medic

se f/a s-tete iU----- seL

/P jZ W /h T K J â

(concurs/interimar)

al

având funcţia

sectiei/serviciului/biroulm

A ^ P T / la Spitalul Judeţean de Urgenta Mavromati Botosan

CUR

domiciliat în loc

JUd

/ / A tQz/ ____

/Y /L U 7 /V G ¿ d o iA fC V //

/? o T ^ p S /i^ /' _______________

/S ct/OjJtf?-//____________________,

c u n o s c â n d pr e ve d e ri le art. 292 din C od ul pe nal p r i v i n d falsul in declaraţii, declar
pe propria ră sp u n d e r e :
- in conf orm itate cu pr eve de ril e art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
p r i v i n d reforma in d o m e n i u l săn ătă ţii - cu m o d ific ăr il e si c om pletă rile ulterioare,
mă aflu in relaţie de s o ţ/ soţ ie sau rudenie/afin pâ nă la g r a d u l IV inclusiv, cu
armatoarele p e r s o a n e angajate ale secţie i / s e r vic iu lu i:
1 Numele si prenumele^ ____ ____ ____________________________________ sot/soiie
sau gradul de rudenie /afinitate
funcţia de
în cadrul sectiei/sen/iciului/
2 Numele si p r e n u m e l e -------, sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate
funcţia de
în cadrul sectiei/serviciului.
3 Numele si prenum ele
---------sot/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate
funcţia de
in cadrul sectiei/serviciului.
D edat că
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale , reale, corecte şi
complete
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în
prezenta declaratie
Prm semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate
co a t<t)uit ii elecla ra ţie i

/ 5 1. o 6 '.. ^

(7 -

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

art. 1833alin. (9) din Legea nr. 95 din 14
privind reforma in domeniul sanatatii - cu modificarile
(Model Ord.M.S.nr.632/2006)

Subsemnatul/Subsemnata,

A ^ V '/ UCLf)

(concurs/interimar) al sectiei/serviciuiui
Urgenta

„Mavromati”

M

A / __________ , avand functia de medic sef

JV AOUT/ PS/h/if) TVjE

Botosani,

la Spitalul Judetean de
domiciliat

in

loc.

/________________

jud,__ ________________________ ,
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria
raspundere:
-

in conformitate cu prevederile art. 1833alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in

domeniul sanatatii

-

cu modific\rile si completarile ulterioare, ma aflu in relatie de sot/sotie sau

rudenie/afin pan a la gradul IV inclusiv, cu urmatoarele persoane angajate ale sectiei/serviciuiui:

1. Numele si prenumele
rudenie /afinitate

, sot/sotie sau gradul de
, functia

de

in cadrul

secjiei/serviciului;
2. Numele si prenumele
rudenie /afinitate

, sot/sotie sau gradul de
, functia

de

in

cadrul

sectiei/serviciuiui;
3. Numele si prenumele
rudenie /afinitate

, sot/sotie sau gradul de
, functia

de

in cadrul

sectiei/serviciuiui;
Declar c a :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuate, reale, corecte si complete;
- nu am furnizat informatii false si imi asum responsabilitatea datelor continute in prezenta
declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am inteles si mi-am insusit in integralitate continutul
declaratiei.
t

MEDIC SEF
Semnatura si oarafa

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUN&ERE

Spitalul Judetean de Urgent^
„Mavromati'r Botosani

06

art. 184 alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie
privind reforma in domeniul sSnatStii - cu modificarile si comp!

Subsemnatul/Subsefnnata,
de

medic

"

sef/asist

A / ^ 0 ^ /7 1
“ 3

sef

7]

(p v z > e /u

A sz & / m
7

(coj^eofs/interimar)

al

.

'

sectiei/spFvr&ului/by&ofui

_ la Spitalul Judetean de Urgenta „M avrom ati” Botosani,

iV

CNP

dom iciliat in loc.

str.

nr.

ap._____

. avand functia

jud.

___________

bl.

C sc.

et.

/^ C n c r7 q * P \
r

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

in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma in domeniul sanatatii - cu modificarile si completarile ulterioare,
ma aflu in relatie de sot/sotie sau rudenie/afin pana la gradul IV inclusiv, cu
urmatoarele persoane angajate ale sectiei/serviciului:
1. Numele si prenumele_
sau gradul de rudenie /afinitate
_, functia de
in cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele_
sau gradul de rudenie /afinitate
functia de_
in cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele_
sau gradul de rudenie /afinitate
, functia de_
in cadrul sectiei/serviciului;

sot/sotie

m
, sot/sotie

j sot/sotie

Declar c a :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuate, reale, corecte si
complete;
- nu am furnizat informatii false si im i asum responsabilitatea datelor continute in
prezenta declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am inteles si mi-am insusit in integralitate
continutul declaratiei.
f

f

Data/Jf„Moi C f t

