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cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere
ca impreuna cu familia0 detin urmatoarele:
*1) Prin familie se intelege soUil/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*

Anul
dobandirii

Suprafata

°3 Q Ju

4

5
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Cotaparte

Modul de
dobandire

Titularul0
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* 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),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
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* 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
m f o k k ic t iJ U L

Nr. de bucati

Marca

Anul de fabricate

/
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Modul de dobandire
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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.

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

Bata
instrainarii

Persoana catre care s-a
instrainat
—

2

Forma
instrainarii

Valoarea

3.

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

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 fmanciare acumulate in strainatate.
Creditor

Contractat in anul

Scadent la

lo lb

S-0U

Valoare
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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
institute 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

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

1.1. Titular

\
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

IV. Active financiare
1. Conturi si depozite ban care, 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 participarile 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

v

SSSS\

\
\

\

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2)
actiuni sau parti sociale in societdti comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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VII.
Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheia
(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.
Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
imeasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
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2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

\

2.2. Sot/sotie

\

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Sot/sotie
4. Venituri din investitii
4.1. Titular

\
______ \ ______
\

\

4.2. Sot/sotie
5. Venituri din pensii

\

\

\

\

\
'x

\

5.1. Titular

\

\
_____ A____

5.2. Sot/sotie
6. Venituri din activitati agricole

\

6.1. Titular
6.2. Sot/sotie

5

.

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

7.1. Titular

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

_^

7.2. Sot/sotie
7.3. Copii

__________ V
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

\ . n
< -

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
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cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere
ca Tmpreuna cu familia1’ detin urmatoarele:
*1) Prin familie se intelege sotul/sotia §i copiii aflati in intretinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa sau zona

Anul
dobandirii

Categoria*
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* 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),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.
2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa sau zona

Categoria*
l

J

Anul
Suprafafa
dobandirii
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Modul de
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Titularul2)
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* 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 §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

O u L /h h ^ u i

Marca

Nr. de bucafi

TifFT-L/NEfr

/

Modul de dobandire

Anul de fabricate
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2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colectii 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 mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei
la momentul declararii.

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

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a
instrainat

2

Forma
instrainarii

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de invested, 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 banci sau institute financiare din strainatate.
Institutia care administreaza
§i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

A.

\

\

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit hancar 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, invested 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
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, obliga(iuni); (2)
actiuni sau par\i sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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3. A lte active p ro d u ca to a re de ven itu ri n ete, care in sin u ate d epa$esc ech ivalen tu l a 5.000 d e euro pe

an:

V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, 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.
Creditor

J o

II

Valoare

Scadent la

Contractat in anul
1
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VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fafa de valoarea de piata, din
partea unor persoane, organizajii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau
institutii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depa$e§te 500 de euro*
Cine a realizat venitul
1.1. Titular

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

Venitul anual
incasat

V

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I §i al 11-lea
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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)
NOT A:
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
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1.3. Copii
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2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular
2.2. Sot/sotie
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Sot/sotie
/
4. Venituri din investitii
i
4.1. Titular

//

4.2. Sot/sotie
5. Venituri din pensii

/

5.1. Titular
/
5.2. Sot/sotie

/
//

/

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular
/
6.2. Sot/sotie

/

/

5

/

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

7.1. Titular

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
incasat

\
\

7.2. Sot/sotie

\
\
>

7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
\
8.2. So|/sotie
\
8.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data completarii
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cunoscand prevederile art. 292din Codul penal privind falsul in declaratii, declar peproprie raspundere
caimpreuna cufamilia1}detin urmatoarele:
*1) Prin familie se mtelege 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

Anul
dobandirii

Categoria*

Suprafata

j
5

Cotaparte

Titularul^
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* 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, nuinele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

2. Cladiri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafata
dobandirii

(oO
f

1

Cotaparte

Modul de
dobandire

Titularul2*
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* 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
v VT-- N a tiira
• ' if: *'
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2.
Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta s
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare
tnsumata 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.

III.
Bunuri mobile, a caror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile mstrainate in
ultimele 12 luni
N a tu ra b u n u lu i
in s tra in a t

Data
m s tra in a rii

Persoaua ca tre care s-a
in s tra in a t

2

Form a
m s tra iB irii

Valoarea
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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 institutii financiare din strainatate.
Institutia care administreaza '
si adresa acesteia

Valuta

Tipul*
.

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

'a ...

y

*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 participarile in strainatate.

*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 beneflciul 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 fmanciare acumulate in strainatate.
..

V A*
Creditor
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Scadentla

( 7& Z L M

w

r

' £ § M

M

f

tin . o n o

fix

l h

-------

VI.
Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, conipanii/societati nationale sau
institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat
cele ale angajatorului, a caror valoare individual^ depaseste 500 de euro*
•a-•- 'Sej ■
.
Cine a realizat vemtul
J, ■ . '
1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

\

\

\

'

\

N

\

1.3. Copii

\

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

-.

-J i

'

.:

Sursa venitului:
numele, adresa

”1

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/ObiectuI
generator devenit

Venitul anual
incasat

L Venituri din salarii
1.1. Titular

le k j t M .

qM

m
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t l hriH&kPYuo/

fa -rM o.lt'wd

^■SCOOfL

1.2. Sot/sotie

T e ta iu

kfrN u T
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1.3. Copii
2. Venituri din activitati independents
2.1. Titular
2.2. Sot/sotie

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

l

:

\

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
5.2. Sot/sotie
6. Venituri din activitati agricole

\

6.1. Titular
6.2. Sot/sotie

5

-

Sursa venitului:
Nnme, adresa
7. Venituri din prem ii si din jocuri de noroc
O n e a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de veriit

Venitul anual
incasat

7.1. Titular
7.2. Sot/sotie
7.3. Copii
o rVemtun
/
• dm
J' alte
n surse
8.

_____

\\

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

6

S p ita iu i

judflU»&f\£e Urgant*

.M/iVfOrn&tv raoiosa* •»
„Mavrori
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Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati „ Botosani

DECLARATIE DE AVERE
a managerului, a membrilor comitetului director, a sefilor de sectie.de laborator sau de serviciu
Model Ord.M.S.nr.632/2006) ANEXA Nr. 3

Subsemnatul/Subsemnata
....... ..............................avand functia de
la<5............................................ declar pe propria raspundere ca impreuna cu familia1) detin
urmatoarele active si datorii:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate Tn alte tari.
Categoria*)

Anul dobandirii

LorhifCBCEfrA

Cota-parte

Suprafata

Valoarea de impozitare

b W h Q J r n ^ — IJlkJbiQxJOtlul
P uzuA ojrtV r't -iV rC t 'w k o tiu

J o d ii
I#

Titularul

Modul de dobandire

lo M u

*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca sunt Tn circuitul civil.

2. Cladiri
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate Tn alte tari.
Adresa

Categoria*)

fi e b im u

t

Anul dobandirii

M

Suprafata

6cV

L

Cota-parte

Valoarea de impozitare

i

Modul de dobandire

tu a th o jc n k j)

Titularul2)

ItktU f

f

■ d 1!

10

koUAJU
fe___ !__
.___________________________________________

*) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricoie, salupe, iahturi si alte mijloace de transport
care sunt supuse mmatricularii, potrivit legii.
Natura

Marca

Numar de bucati

Vft) LlHFfr

~

Anul de fabricate

~ I ok T

/!

Modul de dobandire

VuMmJtjOLkt

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 ori universal sau altele
asemenea, a caror valoare msumata depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara toate bunurile aflate Tn 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 1.000 de euro fiecare si bunuri imobile mstrainate

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

Tipul*)

Valuta

Deschis in anul

Sold/Valoarea 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.

2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata msumata a tuturor
acestora depaseste 5.000 de euro.
NOTA: Se vor declara investitiile si participarile Tn strainatate.
Emitentul titlului/Societatea in care persoana este totala la zi actionar sau
asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*)

Numar de titluri/ cota de
participare

Valoarea

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

3. Alte active producatoare de venituri nete, care msumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an.
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

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

w

Contractat in anul

Scadentla

Valoare

/L 000

VI. Cadouri
Servicii sau avantaje primite gratuit ori subventionate fata de valoarea de piata din partea unei
persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii
publice romanesti ori straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau altele
asemenea, a caror valoare individual^ depaseste 1.000 de euro.*)

'

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: numele si adresa

Serviciul prestat/Obiectul generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

r

•

>i

-

-

*) Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si II.

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate Tn ultimul an fiscal Tncheiat
(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.

Tn coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data completarii
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, ^
de hAitoteUfĂMau oul’

,w r

CNP

1

C/fiNtNd-

domiciliul

______ .

, având funcţia

,

M<=omTO£Gfj?i

^

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

to t

Suprafaţa

Cotaparte

3

Modul de
dobândire
U m ih Q r a A s
V

7

Titularul1*
i v k t u f A o /lt IOl

/

* 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

#99/

f )£,m>

1

1

Cotaparte

Modul de
dobândire

Titularul2*

tjOJ&kWiQ

Yu&u/ icut

* 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

Modul de dobândire

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie

1

HotO

1

i

hu ifrhV u h'lL L

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

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

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

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare 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 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
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

f i c e

.

Contractat în anul

M

h

....

Scadent la

Valoare

Î 01&

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 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

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Te-fiu u G'ifrNiNft
1.2. Soţ/soţie

T en

tu i
1.3. Copii

ka-NuT

% h e i- ch
/ /

Ă

. M /h /flC M )

sp.Mokenji coton ffî

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

5

tiiT io f.
m o tib Sf.
d
------------------------------

T

6

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
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
L o
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DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnatay

de

fa.

7 eta dCQifi-NiNtiTr

p

, domiciliul

_____________

, avand functia

AM/ia/MMKMmEIE

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

>

1. Asociat sail actionar la societati comerciale, comp anii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru in asociatii, fund 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
1.1......

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea detinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea si adresa 2-1.......

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1......

ZB W JM R Q fr
i
ZSE JJLM IimKM M L M B IE B i
f e ’

W J[]CZ

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic
4.1.......
5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultantaTUridica, consultants si civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitarii 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:
5.1 Beneficiarul de contract numde,
Institute
Procedumpdn Tipul
Data
Durata
Valoarea
pjmjmde/denumiiea si adresa
contmctanla:
careafost COTtoctului iheheiaii contractului totalaa
1

denumirea si
adresa

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

\

incredintat
contiactul

ccntractului

ccntractului

\

Rude de gradul I1}aletitulaiului
Societati comadale/ Pasoana fizica
autoizata/Asociatii femiMe/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societati
crvilepofesiaiale sausocietati civile
ptofesicnalecu mqxmdere limitatacare
desfasoaraprofesiade avocat/Qr^nizatii
neguvanamentale/ Rmdatii/Asodatii2)

\\

1) 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 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 constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data completarii
........

2

Spitalul Judetean de Urgent^
,,M a vro m a ti" Botosani

R E r l E S IRE
(/L U N A /S..AN

DECLARATIE
9 DE INTERESE
/slfztLCJU

Subsemnatul/Subsejnnata,
de

&$■ numlfcal $pU ~

' i~.
domiciliul

G /f b b l lN f )

>

UMEMHULEIE.

, avand functia
___________ 5

W TO M M

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:
1. Asociat sau acjionar la societSfi comerciale, companii/societSti nationale, institufii de credit, grupuri de
interes economic, precum $i membru in asociafii, fund atii sau alte organizatii neguvernamentale:
Nr. de parti
Valoarea totala a
Unitatea
Calitatea detinuta
sociale sau
partilor sociale
- denumirea $i adresa de actiuni
§i/sau a acpunilor
1.1......
____

-----------------2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societSfilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institu{iiIor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizafii neguvernamentale:______________________
Unitatea
Calitatea detinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea §i adresa 2.1.......

______

3. Calitatea de membru in cadrul asoeiatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1..... . M Z M f b t U J
U
M
' M
M
t L
.
M

e

M

f

o

d

i

)

M

A

i m

■

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridicS, consultants §i civile, ob{inute ori aflate
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitSfilor publice finantate de la bugetul de
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar: _____________________________________________________________________
5.1 Benefidarul de contract numele,
Procedure prin
Institutia
Tipul
Durata
Valoarea
Data
prenumele/deniimiiea §i adresa
contractanta:
careafost
contractului
mcheierii
contractului
totalaa
1

denumirca^i
adresa

incredintat
conlractul

contraduhi

contiactului

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

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

Rude de gnadul Ilj aletitulaiului

Socidati comerciale/ Persoana fizica
autorizala/Asodatii familiale/Cabinde
individuale, cabinde asociate, socidati
civileprofesionale sau socidati civile
pnofesionale cu raspunderc limitata care
desfa§oara pofesia de avocat/ Q^nizatii
neguvemamoitale/Fundatii/ Asodatii2)
]) 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 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 $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

Semnatura

.......

2
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cunoscând prevederile ârt. 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:____________
Unitatea
denumirea si adresa

Calitatea deţinută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale eompaniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
l Initatea

Valoarea beneficiilor

Calitatea deţinută

idresa -

---—

---

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

; Sh ti/M l W SülS ;
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau nerctribuite,
deţinute în cadrul partidelor polit ice, fu neţ ia deţinuta şi den u mirea partidului politic________________________
4.1......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică7Torc$*Uianţă 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 oi i încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
\ 11Vnelieiaml de ecmtract: numele.
picnumele/denumiiea şi adivsa

Inslituţia
contractantă:

IV vu Iun prin |
Tipul
eaiea lixst
contractului
1

l>ata
încheierii

Durata
contactului

Valoaica
totală a

denumirea .şi
adiesa

încixxlinţat
contractul

conţiactului

contractului

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

Soţ/soţie...............

Rude de gradul 11’ale titulanilui
i .............
Societăţi comerciale/ Petsoană fizică
autorizată' Asociaţii familiale/Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundeau limitată caic
desfăşoară pix)fesiade au vai ( )iHini/aţii
neguvem; imentab 1•i mckiţif Astxeiaţif
1' Prin rude de gradul 1 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
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5 °o 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

Subsemnatul/Subsemnata,
de feisTeNl

Q- /

^

W

la

I N /h

______

, avand functia

Sec77ftSi£0M ffVW 6it fr'SPfrfiLuLU/ J u i . BOTD.*A/

domiciliul jbClO%lfa/i

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

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nation ale, institute de credit, grupuri de
interes economic, precum gi membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii n e g u v e r n a m e n t a le : _______
Nr. de parti
Valoarea totala a
Unitatea
Calitatea detinuta
partilor sociale
sociale sau
- denumirea si adresa
si/sau a actiunilor
de actiuni
1.1

2. Calitatea <fe membru in organele de co'
lor
regiilor autonome, ale companiilor/societatUor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes
_._____ ____ __

Unitatea
- denumirea si adresa -

Calitatea detinuta

__ _

Valoarea beneficiilor

2.1

t e f.W A F i f

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau
definutein cadrul partidelor politice, functia detinuta -si denumirea partidului politic
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta juridica, consultanta si civile, obtinute ori aflate
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de
stat, local si din fonduri externe ori incheiaie cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este
5.1 Benefidanjlde contract numde,
prenumdedaximirea si adresa

fostitutia
conlractanta:

Proceduraprin
careafost
1

Tipul
contractului

Data
mchderii

Duiata
contractului

Valoarea
totala a

irocdintat
contradul

denumirea si
adresa

contractului

cOTttactului

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

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

-

Rude d e gjadul IA)ale titularului

Sodetati comerciale/ Persoana fizica
autorizata/ A sodatii femiliale/ Cabinete
individuale,cabineteasodate, sodetati
civile profesicnale sau sodetati dvile
piofesionale cu ra^xindere limitata care
deslasoara pofesia de avocaf Q ganizatii
n^iyem arnenlale^H indalii/A sodadi2*

1} Prin rude de gradul I se intelege parinti pe lime 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

2

Spitalul Judetean de Urgenta ,?MaProinati „ Botosani >;;a.
Str. Marchian Nr. 11; Cod Fiscal 455 7951; Telefon 0231 518812; fa x .

"

*****& **

' v IN T ft^ R E - IE S m E
DECLARAJIE DE INTEF

^ A&'Jrft

(Model O rd.M .S.632/2006)
a membrilor comitetului director, consiliului de administrate, personalului cu functii de conducere
(sef de sectie, sef de laborator, sef de serviciu)

Numele.......... f U L . ..........................................................
Prenumele . . k tl.u k lJ N l.fX ......1..... .......^ ..... ..............................
Funct;ia .. D$J
J..... fflS S .{Q ttL r.... x & jr...............................
Adresa profesionala - Spitalul Judetean de Urgepta ,,Mavromati" Botosani.
Locul de munca
7?.u. ...H.£.Qfd$:17D.LJ23 . .......
Codul postal................ Localitatea ..fh .Q ffl& fy M l...........................................................
Numarul de telefon (serviciu) .........................._ ,. nypiaryL de telefon (acasa)
......................... , numarul de telefon (mobil)
■, numarul de fax
.........................., adresa de e -m a il..............................
A)Interese personale

Indicate mai jos toate legaturile cu societa£ile producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medical!, precum §i cu
reprezentant;ele din t;ar! ale societatjilor comerciale produc!toare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medical!.
l.Participare financiar! la capitalul unei societal din categoriile ment;ionate mai sus:
|>£1 niciuna

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

2.Activitate/activit!t;i care conduce/conduc la o remunerare personal!
2.1 .L eg !tu r!/le g!tu ri durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de
munca cu remunerare regulat!)
|^| niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferint;e §i alte actiuni de formare
|X| niciuna

(Denumirea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2.3.Altele
|(/| niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

3.A lt!/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|^f| niciuna

(Denumirea societatii)

1

(Natura activitatii)

4 .Indicate mai jos toate legaturile cu sodetati comerciale, indiferent de profiluJ acestora:
productie, prestari de servicii, distributie, import in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
B)Interese ale so$ului/so|iei

1

*..

Numele §i prenumele
.................
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile mentionate mai sus:
|aC| niciuna

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

(Natura participarii financiare)

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

(Denumirea societatii)

(Natura legaturii durabile sau permanente)

2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice
|^1 niciuna

(Denumirea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2.3.Altele
niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
I3> niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

4.Indicati mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora:
productie, prestari de servicii, distributie, import Tn orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, fra$i)

Numele, prenumele §i tipul de rudenie
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile mentionate mai sus:
niciuna
2

(Denumirea societatii........................................... )
(detinere de acpuni)

(Natura participarii financiare)

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

(Denumirea societatii)

(Natura legaturii durabile sau permanente)

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

(Denumirea societatii)

(Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)

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

(Denumirea societatii)

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

2.4.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): activitat;i de consiliere
|*(| niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii de consiliere)

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

(Denumirea societatii)

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

2.6.Altele
niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

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

[KJ niciuna

(Denumirea societatii)

(Natura activitatii)

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

reprezentantele din £ara ale societajilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei societal din categoriile mentjionate mai sus:
|^J niciuna

(Denumirea societal
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

2.Indicate mai jos toate legaturile cu societal comerciale, indiferent de profilul acestora:
product;ie, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum
§i cu reprezentant;ele din t;ara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau
exportatoare.
Subsem natul/Subsem nata

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

Semnatura

4

S pitalul Jude ţea n de Urgentă
„M a v ro m a ti" Botoşani

J ^ R /^ R E -IE S IR E
../A u, NA & ..A i f e i

DECLARAŢIE DE INTERESE
Sub$emi)atiil/Subsemnata,
de
M
g

Ql

a

I £ fi*—€-/ La

M nm M W L

CNP

la

, domiciliul

6 ţfţh ! I N I f _____ ;______

_ - , având funcţia

Ş . y tjy/./4/HWfJM/Pn - S^YT/Tf
Ţ)

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 economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:__________
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
părţilor sociale
sociale sau
- denumirea şi adresa
de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţiior naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:_____________________
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa

2.1

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1...... O f t M M l L

ţ iN k ic A n /L

S M jr m 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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele,
Procedura prin
Instituţia
Tipul
Data
Durata
Valoarea
contractului
prenumele/denumirea şi adresa
contractantă:
caic a fost
contractului
totalăa
încheierii
1

■

NEOkMTQLOfyff

denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului

contractului

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

Soţ/soţie................

Rude de gradul Il}aletitularului

Societăţi comerciale/ Persoanăfizică
autorizată/Asociaţii familiale/Cabinete
individuale, cabineteasociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu râspunderc limitatăcârc
desfăşoarăprofesiade avocat/ Organizaţii
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii^
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.

Semnătura

Data completării

iM&ÂSISL

2

