
Spităiul J u d e ţ e a n  d e  Urgentă  
.M avrom ati" Botoşani

IN J R A R E -ÎE S IR E
ŞNR. : TRK EvZl . .AM ....

DECLARAŢIE DE AVERE

'   /
Suhsemnatul/Subsenunata, ______ / ? - ____________ ____ ___ , având funcţia
de PX& nP  _______  la iBerfM & j& 'iF  / ( /  J  ,
CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1* delte următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N OT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

parte
Modul de 
dobândire Titularul1*

7¿)£ér£>/7¿r¿P /Ă 5 7

* 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

N OT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zoma Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul2*

i ____ _ . . . . . . too  top i /2 Qs/

1_______

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

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

U d V _ _ _ J

Í

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

N O T Ă :
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

< n

z 7
j

2



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 eurc

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

)

/
/

------------------------- 7

*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 pârtiei are 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 dc euro pe
an:

N OT Ă :
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

'  /
/

--------------------------------------7-----------

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 euro4

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular V -  ,

V
1.2. Soţ/soţie /

|

1.3. Copii

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

4



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în uitimul an nscai 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.

Cine a realizat venitul numele, adresă
Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit
Venitul anual 

încasat
1. Venituri din salarii
1.1. Titular ü>¿ /7/7 ' / J 4

P>0';ă//?■/■//
1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular <SPfi2( -  UPsV/9///V

Ú p P fl/Y â  /
2.2. Sot/sotie

t  5

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie
i ?

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

!
5.2. Soţ/soţfe S ă  o #  o
___________ C û /2  / /
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume. adresa

Serviciul prestat/obiectui 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular !

7.2. Sot/sotie
» »

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular : ^ !

/
8.2. Sot/sotie» ï

J/ 1

8.3. Copii j
!

J

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

Data completării

ûâM'JML»
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IVI Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
S tr.M arch ian N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 
Model înregistrat la nr. 19490J  06 /  05 72019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

\ Spitalul Judeţe ort de Urgentă
„M  a vr o  nr > c ti" Botoşani

INTRARE-1ESIRE
¡m.

DECLARAŢIE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical, referitoare ia incompatibilităţi 

L.95 / 2005 Art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g), art.185 alin.(15)

Numele si prenumele..................................
Funcţia /2âttojC.....?&tî2â£...........seciia/compartimentul. . , . . .(!/. Q¿bc

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)............c . ..................
numărul de telefon (mobil) numărul de fax..........C .̂........

adresa de e-mail
Subsemnatui/a:..^^^^2ir7............................................. domici!iat/a în loc............. ......

ju d etu I. -..,
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 structurii© 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 pena! referitoare ia infracţiunea 
de fals în declaraţii.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Data QItMjJÆ.L Semnătura



DECLARAŢIE DE INTERESE
9

i Spitalul Judfeifttin de Urgentă
• M a v r o nrt © ti" Botoşani

IMTRARE-lESIRE

Subscmnatul/Subsenmata, /'/? ///■ #_____________________, având funcţia
de M efar rm £ttâ /V ^/7)£________  Ia P/)A?P. f le a /J v & e  IV  .
CNP , domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şl membra în asociaţii, fund

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

Unitatea
-  denumirea si adresa -

>

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
1-1...... ^ )

_ _ _  7

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control aie societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, a ii instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:________________

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută» Valoarea beneficiilor

2-1.......  2  -
i /

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiflor profesionale si/sau sindicale

i!

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

2

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

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Ptoceduraprin Tipul D ala Durata
prem ndedenum irea şi adresa contractantă ¡ care a fost contractului focheiaii contractului

Valoarea
totaMa

1



dem m ireaşi
adresa

mcredinlat?
contractul

contractului con tractu lu i

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

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

Rude de gad ul I1 ' ale titularului

Societăţi oom odale/ P ersan ă fizică 
autorizată/ Asociaţii, fam iliald Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
dvdeprofesianale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundae im itată care 
desfasoatăprofeâa de avocat/ Qgarrizatii 
iKguvtf’n u m itab  Fundaţii/ Asociaţii2*

'* Prin rude de gradulI 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

,.ÉÛ,..C22..eiû({U.,....
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Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 

Model înregistrat la nr. 19489/06 /  05 /2019  Operator date ca caracter personal nr. 35268
Spitalul Jtidext 

,,iv‘’a v ro r f 'i
Le Urgentă

Sctosani

¡NTRARE-IESIRE

DECLARAŢIE
a şefilor de secţie, de laborator, d© serviciu medica! referitoare !a conflictul de interese 

L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Numele si prenurnele...Â & â d O x f o . .........................................

Funcţia

Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judeţean d© Urgenta„Mavromati”  Botoşani sect»e/laborator/

serviciu/birou/compartiment, .... str. . IVfercbian nr. 11................................... ...................

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

numărul de telefon (mobil) numărul de fax ........................................ .

adresa de e-mail

Subsemnatul / a.....jâ& S .â.& l.c....... ...........................................domiciliat/a în ioc

judeţul.................. .

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiiie de conflict 
de interese de mai jos:

a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese ia societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentaie care 
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

Soţui/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi social®, acţiuni sau 
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentaie sare stabilesc reiaţii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

b) Soţui/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 ia care exercit funcţia de manager.

Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute ia iit. a) şi b) în care sau soţui/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 penai referitoare ia infracţiunea 
de fals în declaraţii.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Data @ .3 .J ..^ lÂ & ? ../ Semnătura



I V I  Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.MarckianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 
Model înregistrat la nr. 19493 /  06J 0 5 .72019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

i
talul Judeţean  ci:.-. U rgentă j 
„M avro m ati"  Botoşani j

; _ | F S | R E

w£>3 J7 o l <7ol/'
;r ....... ¿1 L'JIMÂ A N  Ijtterbare --------uaao-

Subsemnatui/Subsemnata, T /frp /d  ______, având funcţia

de medic sef (concurs/interimar) ai sectiei/serviciului

la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani.

domiciliat în loc.jud. ________________,

cunoscând prevederile art. 3 2 i din Codul penal priv ind falsul în declaraţii, declar 

pe propria răspundere:

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

priv ind reforma în domeniul sănătăţii -  republicata cu modificările s i completările 

ulterioare, mă afin in  relaţie de soţ/soţie sau rudenie/afin până la gradul IV inclusiv, 

cu următoarele persoane angajate ale sectie i/serv ic iu lu i:

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 că :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi 

complete;
- nu arn 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

Medic sef secţie /  laborator /  serviciu



S p ita lu l Ju d e ţe a n  de  U rg e n tă  , 
„ M a v ro m a ti"  B o to şa n i

INTRARE-IESIRE
..Í...LU N A  (? .. f e f e .  J

DECLARAŢIE DE AVERE5

Subsemnatul/Subsemnata, /¡f~  _______
d ÆQO flÛ O h fr i'IV d  è R F  P ëù ^A -7 ^ r  C O A jJ Û d /l T I

domiciliul /yÆ~A -A -&  / h A / /

, având funcţia ^

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
N OT Ă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parţe
Modul de 
dobândire Titularul1*

f = P & E S v '£ Û ' / $  $ / / ¿ t ie ă i'/

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, daca 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
dobândirii Suprafaţa Cota

parte
Modul de 
dobândire Titularul2* |

/Y/TAdVk w  ie& / fûo /yf f f á 1//MÂrCti*. 
CM M  /)  o  pr>/

---------------------- j

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/soţi a, 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 Anui de fabricaţie Modul de dobândire

fiabhi n{f/p w oZ> £ ,-looS c¿//w/

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

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Si
Descriere sumară

T<—II'■ ''
Anul dobândirii Valoarea estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

2



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 
si adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoarc la zi
■ ,

/

/

*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 la zi

/

/

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale in 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:

N OT Ă:
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

/

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 venitulţfiwtt w* ywfcre g■ ui
Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obicctul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. C opii j

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Y\V\\dxfr(¡loSoáÍ'£ 77htf//? 3a fee r  AfCN/t&n/ şerv/cv /yf'Pc-ù'a /Ô/9&

/
1.2. S o ţ / s c Lcfytiu /QM<feWavf'wCe/Q/ Go&oc

/
1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. T itu la r//?  OS T/fV, > 6ery/c¿¡ /Mf>câfa.$ 3 o eoóyr/
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

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume. adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

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

J S .  Y
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\

DECLARAŢIE DE AVER

Spitalul Judeţean de U rgentă 
„M a v ro m a ti"  B otoşani

INTRARE-IESiRE

Subsemnaţul/Subsemnata,
de

având funcţia

, domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
ca împreună cu familia11 deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

7

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa

—  . —

—

-------------  —

|

Cota
parte

Modul de 
dobândire t Titularult)

* 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

NOT Ă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona I Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa

~SO£l

Cota
parte¡[y

Titularul21

m(L

i



* 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. Bonuri 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

a a /o ( M f q

i

L .

te \SL) / A o o  3 .

] _ _  _ „  _

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

N O T Ă :
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

1

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

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma
înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării

'--

Valoarea

2



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

N O T Ă :
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

V------
—

V—-

------- — ---- --------- ---------- --------- .ii

*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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent tltlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare
*~~j

Valoarea totală la zi j

| . .

V ......

i

~

*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale in 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
an:

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiu] 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

-----  - --

... ■

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

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 
n u m el. adresa

Serviciul prestat/Óbíectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular v............

1.2. Soţ/sotie r -- .

1.3. Copii

I
—....

:

r -

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi ai ll-ka.

4



V ii. 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.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 1 Serviciul prestnt/Obiectul 
numele, adresa | generator de venit

Venitul anual | 
încasat ]

/. Venituri din salarii
1.1. Titular/fxoS@ C U f ÎQW\

l 7 € b J m o  -f- 1 _ ' l u f d / c s m tJC o ‘f i p

1.2. Soţ/soţie
. .  . . ...

I

1.3. Copii

i  -  -

______ _ . _ J .____________________ __________
i

1

2.1. T i t u l a r iW lk .

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

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

%'<0OOO

.1
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Cine a realizat venitul Sursa venitului; 
Nume, adresa

7. Venituri din premii ţi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2, Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

I
8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

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

Data completării
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! Spitalul Judetean de Urqenta
j „M avrom ati" Botosani

j r ^ ^ R E - i ^ s i s E  ! - , /
1 N|ffi3 %x 2.zi .Cz .,w na  'Z m

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, r_____ /  / / / / f  /4 ~ _________  ______ , avand funcfia

d e/Wecfi'c toorcfma^L /°t&j-fAfeCQ/M A/)& 7 ~ > / i f d / A r & f  aMA.
domiciiiui / ) A A  A J tA  . / A e c € / ) /) $ r ? p  A f r S / f

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul Tn declarafii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia1) defin urmatoarele:

*1) Prin familie se in{elege so^ul/sopa §i copiii afla^i in intrejinerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in aite |ari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Supra fafa Cota-

parte
Modul de 
dobSndire Titularul1)

1 0 9 1  • ( o ^ 4 ~ /Y ) c J &  (v tWL e & P o  / g
> ftA c& c/fre ' cc/

* 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 men^ioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sojia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte Jari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Supra fa â Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2)

/  'V ; /
1* c If f~yI — c

/

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanja; (4) spa^ii comerciale/de 
producjie.
• *2) La "Titular" se menjioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sojul/sojia, 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

Natura Marca Nr. de buc^fi Anul de fabricate Modul de dobandire

/ / / ■ 0 W / ' ^ o o C
OOri cunyoo rcr

r / /

2. Bunuri sub forma de metale prefioase, 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

N O T A :
Se vor menjiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei 

la momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimate

III. Bunuri mobile, a caror valoare depa§e§te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile Tnstrainate in 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea

2



IV. Active financiare

1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire $i investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa$e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institupi financiare din strainatate.

Institupa care administreaza 
$i adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit hancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investifii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investifii directe §i Tmprumuturi acordate, daca valoarea de piafa msumata a tuturor 
acestora depa§e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv investipile §i participarile in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
action a r sau asociat/beneficiar de lmprumut Tipul* NumSr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obliga(iuni); (2) 
acfiuni sau parfi sociale in societafi 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 pe 
an:

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizitionate Tn 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.

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

«—

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fata de valoarea de piafa, din 
partea unor persoane, organizatii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societafi nafionale sau 
institufii 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*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI 
generator de venit

Venitul anual 
fncasat

1.1. Titular .—

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratafiile 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.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI 
generator de venit

Venitul anual 
fncasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular ^ v / | - f f  /UAYMW/tf} (oA tat' M o o C i t J o / S — 1-o cot

l o l l - -
1.2. Sopsppe / A OS CQ&h>euu c c n Guj-  _ A 9  f'uA^ I t A o o o / e j

/
1.3. Copii

2. Venituri din activitafi independente
2.1. Titular f)-&05 p/fr j7hN

2.2. Sopsope

3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sopsope

4. Venituri din investi^ii
4.1. Titular

4.2. Sopsope

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sopsope

6. Venituri din a c tiv ity  agricole
6.1. Titular

6.2. Sopsope

Ve
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. So^/sotie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. SoJ/sotie

8.3. Copii

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

Data completarii

l U L i . o . J l . .
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Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str. MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 
Model înregistrat la nr. 19490J 06/05/2019 Operator t it-vawu tw p

Spitalul Judeţean  de Urgente 
„M avrom ati"  Botoşani

IISITRARE-IESIRE
, z  W

DECLARAŢIE
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 prem m e\</fâ<̂ P / f a £ .... f â f e / f . / f '  . . - r
F ^ M ^ . . . ^ f̂ ^ ^ ^ e ^ / c o m p a r t imentUl....... ^

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) 

adresa de e-mail...
Subsemnatul/a >. . ic t/dd . tiU............................domiciliat/a înjoc JfrAl& r/h& ffa/W '

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 in 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



W 1 e — t

Sn MiuzMauJbfcJ.
Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

Spitalul Judetem .d&.Dta&ntă. 
„M avrom ati" Botoşani

INTRARE-IES1RE
4vJ}JÎa i .-aNR LUNA ,C?AN

/ Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 
2018 Operator date cu caracter persoruiLiu- Î-V.

DECLARAŢIE
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)

Subsemnatul/»:. ....... r f . . . . . .

bl......... sc....... et........ap
domiciliaţ/a în

ju d e tu L .^ Z S Z & ff i . . . ,

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judejean de Urgenta,,Mavromati” Botoşani 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 
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 Semnătura



DECLARAŢIE DE INTERESE5

Subsemnatul/Subsemnata, Ak
/¡*ecuk> c&vrcf&teé i  / ? > A 4 Ia

, domiciliul

r/hW ^L / __ ¿ , a\ ¡î j funcţia
Q. i ,;■(/-) cu A  k u  i  .< * k Ş'LÎ k&¿Ur ,

M rti&aius
—  -  5

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

l ,  Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund

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

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
l . l ...... ]

I

_ _  _

_ . I___  ______
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/socletăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguveruamcntale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

]

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
1J . l

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

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 Ia 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 I Valoarea
prenurnde/daiumiiEa şi adresa contractantă careafcst centralului | încheierii contractului totalăa

l



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contactului

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

Sot/soţie...............

Rude de gradul!1,1 ale titularului

Societăţi comaoaleTersoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familial©' Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
dvileprofesionale sau societăţi civile 
profesionale ai răspundere limitată caic 
desfăşoaiăprafesia de avocat/ Organizaţii 
î «guvernamentali Fundaţii/ Asociaţii2'1 ..

Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea 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

J S ,  1/  .Ao&£> ,

2



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

Model înregistrat la nr. 19489 /  0 6 /  0 5 / 2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268___________ ___________
Spitalul Judeţean  de Urgentă  

„M avrom ati" Botoşani

INTRARE-IESIRE
m X & k Q  z i  ■ . . ¿ . L U N p . . . . ! A ......

DECLARAŢIE
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)

Numele si prenumelt/f^. ..............................................
Funcţia

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de UrgentaJVlavromati” Botoşani secţie/laborator/ 

serviciu/birou/compartiment, ¿ m o d e m . X & c & m u & c  . Marchian nr. 11 . (lU tmep'A
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)......................................  o cc '  .

numărul de telefon (mobil) număruL de fax ......................................
adresa de e-mail. a € @ £ . Q R t P . . A . Q Q  &  >

Subsemnatul / a M c Ş p M ă . .....d it r / Z / f........... ....domiciliat/^ în loc
bl........ sc....... et....., ap...... judeţul.A q .'O&îCC&CW

t
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. 31/1390, 
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 sociaie, 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 ceie menţionate rrjaţ ĵi'

DatJ 6...



SpitñM  Judeţean de Urc 
„M iVPO m itl" Botosa; ¡i

INTRÁRE-iESIRE
nR.(l¿Élkz\ Jtkm, J

DECLARAŢIE DE INTERESE

T T frW rjh :_____  , având funcţiaSubsemnatul/Subsemnata, . . .. ,
de M tén * 1 . .  la Oo¡Mp/WriwC-H'7 A /H W M /

, domiciliul J )a r a é a ¿ tu .

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societ&ţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de \
ţii sau alte oru ani;

Calitatea deţinutăUnitatea
-  denumirea şi adresa -

1.1.

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, aţe asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor oiŢanizai U ncjtuy ornamentale:

Unitatea j Calitatea deţinută | Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa -

2.1.......  ........ ..

~-t-

| 3. Calitatea de membra în cadrul asociaţiilor p rofeslonale şj/sau sindicale
3.1.

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute In cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.7...'.. " 7  ~ ..... ......................................

j 5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridica, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar maioritar/minoriţar: _____ ____  ___

' S-lBoi^ânddeajnfixCnumdB, Instituţia Procedura pin j Tipul Dala Durata Valoarea
: pmumeietâarajmirea a adresa contractantă: care a fot j contractului j mchekni contactului tttelăa

1



T itular................... .

denutm easi?
adresa |

i

maecfedat»

contractul
contractului

i

contractului

S o ţ'so ţie ...................
i<

j

iI

|
Rude d e gradul ale titularului

- i
|

. . . . . !
Societăţi am ociale'Pfersoană b acă  
autorizată/ A sociaţi fernK ab1 Cabinete 
indfvkW ^cabineteasodate, societăţi 

i civile proiaâoQale sau societăţi d v Je  
profesionale cu  râspurrkrcliinitaÉ  cane

i

i:
! i1 ssSşoara of iadeavoca^Ctganizaţn 

j iK |aJ\em am eritale/ Fundaţii Asociaţii23
I!

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, 

solul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării

c2ô\ ï  Z o l0

2



^ hS?.7 Ş | ţ ^ j i |« E l—B a g  ,

isrf^âĂF-r. Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780

re, , ------
Spitalul Judeţean de Urgentă 

»,Mavromati" Botoşani

Jperator date cu  carii. I. r n .rm .u tL vj,. i . .. ----- -------
Spitalul Judstean de U rg e n te  

„M avrem itl" ietoaam

M p A R E - IE S tR E

...^LUNA s J a H ( f-C f

IN T R A R E -IE S IR Ê

NR. . ̂  ....AM....-/•

D E C LA R A ŢIE
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 I « J S fg g Îâ t.......Z g â ţS t...................domiciliata în to M & M W

judeţul.
i

Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judeţean jple Urgenta,.Mavromati”  Botoşani sectie/laborator/

sej3ăeiu/bjEoa/compartiment, . Marchian nr. 11...........................

Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812. număryl de telefon (acasă)......................................... ,

numărul de telefon (mobil) numărul de fax .........................................

adresa de e-mail

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, dă nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de conflict 
de interese de mai jos:

a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentale care 
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul ai IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau 
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentale care stabilesc relaţii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de 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 mai sus.

Data X ?./.$?./2019



Spita lu l Judetean de Urgenta 
^  ,,!Viavromati" Botosani

4iV-T8AR^-lPS!^ E
DECLARAJIE DE INTERESEL JiW L  7 £ a b»i-

Subsemnatul/Subsemnata, , /______________________  , avand funcfia
At w r it  e cocrcmtam Pe-M/mtiM co/pp^nnAt/:m / z/ p- de  /X ni/frA ir /u .

domiciliul ~A_4~ A ifirh A P  J  6 (rC ^ /l)

cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

§i/sau a actiunilor
1.1......

1. Asociat sau aefionar la societa|i comerciale, companii/societati nafionale, institutii de credit, grupuri de

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nafionale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membru in cadrul asociafiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1

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

5. Contracte, inclusiv cele de asisten{& juridica, consultant^ juridica, consultant^ §i civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societal comerciale cu capital de stat sau unde statu] este

5.1 Beneficiarul de contract numele, Institutia Procedure prin Tipul Data Durata Valoarea
pienumele/denumiiea §i adresa contractanta: careafost contractului rncheierii contractului totala a

1



denumirea §i 
adresa

incredinfat
contractul

contractului contractului

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

So$/so£e.............. ...

Rude de gradul F ale thulamlui

Societal comerciale' Persoana fizica 
autorizata/ Asocial familiale/ Cabinete 
individuate, cabinete asociate, societal 
civile profesionale sau societal civile 
profesionale cu taspundere limitata care 
desfa§oara profesia de avocat/ Organizâ ii 
neguvemamentale/ Fundapi/ Asocial

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

sotul/so^ia §i rudele de gradul I obpn contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciale pe acjiuni la care declarantul impreuna cu so{ul/so{ia §i rudele de gradul I de{in mai pu{in de 
5% din capitalul social al societa^ii, indiferent de modul de dobandire a acjiunilor.

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

Data completarii

j  3 y// 8 o /8

2



ssSm  Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
S tr.M archianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax  .0231 517780 
Model înregistrat la nr. 19493 /06 ./05 . /.2019 Operator date cu caracter pergţnriiţ iij\ .j

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE !NTRARE
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

G  l i  C ’

M avrom ati" Bo

' A -.zi 7.
privind reforma în domeniul sănătăţii -  republicata cu modificările si completările ulterioare

io»

Subsenyiatul/Subsemnata, fAOSO/h^ 7/ f / / M ______ , avjJnd funcţia

de medic sef (conjfurs/interimar) al sectiei/serviciului f i !

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani,la de

domiciliat în ioc.

„Mavromati”

iud. ^ r o 3 / f - i v y
c

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 ______  »— r_________ ________  , soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afin itate___________ _________ , funcţia de________ -
________________________ în cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si p renu m e le_______ > ■ — ____________________________ , 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.



Sp’taiui juaetta,,
' l v , £ , v r i f f T i a î ! '

P £  P R 0 P R M
-——  I //vîm nr Q f W/n 1A an rilit*  9f i i ) f i  t /  J  ţ” ^  JLegea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii -  republicata cu modificarilesTcoi1 •iie-ufl&rl

Subsemnatul/Subsemnata, O Ş C /f~f fe~ 7 / fA / / /  având funcţia

de medic sef/asistent sef (concursftnterimar) al sectiei/serviciului/biroului

____________________________la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani,

domiciliat în loc. A>/)N /________ ______

iud. A t p r c f i f t V f ______

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 secţiei /  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;
3. Numele si prenumele ________ . soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate_______ z l___________, 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



Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str. M arch ianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 

Nr.............. ................ ./.2019iw t  $ 6-fon
Catre,

Va comunicam faptul ca in conformitate cu prevederile art.4 alin (1) din Legea nr. 176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative. Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii 
republicata, Ord. M.S. 1573 / 2016 cu modificările si completările ulterioare, adresa M.S.- Compartiment de 
Integritate nr 1749 / 17.03.2016, aveţi obligaţia depunerii formularelor de Declaraţie de Avere si Declaraţia 
de Interese- pentru anul 2018 pana cel târziu in data de 24.05.2019.

Membrii consiliului de administraţie titular si supleanţi, comitetului director, medicii 
sefi/coordonatori de secţie / compartiment vor prezenta următoarele declaraţii:

conform prevederilor Legii nr. 176/2010;

declaraţia de avere; 
declaraţia de interese.

conform prevederilor Legii nr. 95 /2006;

declaraţia pe propia răspundere ( numai medicii şefi secţie/ coordonatori, şefi serviciu medical); 
declaraţia de interese; 
declaraţia de incompatibilităţi.

Dumneavoastră aveţi posibilitatea de a consulta si completa declaraţia de avere si declaraţia de interese in 
format electronic prin consultarea precizărilor afişate in share_retea_al -  spital, directorul R.U.N.O.S, folderul 
declaraţii de avere, unde puteti consulta ghidurile de completare emise de A.N.I. pentru anul 2017 si 2018, 
aveţi afişate formularele editabile, asfel:

Folderul -  DECLARAŢII si GHIDURI DE COMPLETARE, actualizate pentru 2018 -  pentru consultare; 
Folderul -  ; FORMULARE EDITABILE" pentru completare editare si semnare -  (formularul editat si 
identic cu cel in format electronic)

Formularele completate si semnate se vor prezenta la serviciul RUNOS.- persoana de contact Paul 
Spatariu si ulterior anomizate si afişate de Lucian Arapu, oficiul de informatica.

Pentru completarea registrelor de evidenta conform machetei din Legea nr. 176/2010 se va menţiona 
in scris, seria si nr.B.I./.C.I. sau se va ataşa o copie a documentului menţionat la prezentarea 
declaraţiilor solicitate.

Cu stima,



-^pitalui Judetean de Urgenia
„IViavr<jmati" Botosam

sL) f  pb
DECLARA TIE PE PROPRIA RASPUNDERE *  V ^ lun£ . .

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma in domeniul sanatatii -  republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata, f t £ V 3 0 b / t  _, avand functia

de medic sef/asistent sef (concurs/interimar) a I sectiei/serviciului/biroului

la Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani, 

domiciliat in loc. j m a a a a j j l ________

iud. A? V / V ^ ^ tY / ________ ,
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar 
pe propria raspundere:

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

privind reforma in domeniul sanatatii -  republicata 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 , 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 , 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 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.

d ^iJpA.S’xZ■


