
Spital .¡î Judeţean de Urgentă
,,ÍV-:avram aţi" Botosani

intrarejesire
DECLARAŢIE DE INTERESE U

Subsemoatul/Subsemnata, ' i !  ............... , având fuuctia
de h i m a f  h h  tÙ fàM M V üh  la t f t î i ï è t / V t  'N ţ f M J ' t f / l f i r â

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

1/Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, corftpaiii]7socictăţi naţionale, instituţii de credit* grupuri de 
interes economic recit m si membru în asociaţii, fundat ii sau alte or ani/a í üeRuvernamentale: »

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută

1.1.

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor

2.4 Calitatea de" membru în organele de; conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale,. ale 
regiilor autonome, ale contpaniilor/socictâţflor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de i&terés

-  .economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ak altor or anizavi ncuvemamentale: ţ ,
Unitatea

-  denumirea si adresa -
2.1

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

C±j£M-l A  r&líH '

4. Calitatea? de »membru' în 
deţinute îU cadrul
4.1......

retribuite sau 
*o«tic >>

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 si din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu'capital de1 stat sau unde statul este

5.1 Beneficiarul de contract numde, Instituţia Procedura prin Tipul Dala Durata Valoarea
ptmjmele'daaimiiea şi adresa contractantă: care a fost contractului îtxheiaii contractului totală a
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« demanireaşi
adresa

încredinţai
contractul

contractului ccniractului

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

Soţ/sotie................

Rudedegradulll: afetitulandui

Societăţi comadale7 Persoană fizică 
autorizată'' Asociaţii femiliak/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
dvüe profesionale sau sodetăţi civile 
profesionale ra răspundere limitată care 
desfaşoatăprofesia de avocat1 Ggprrizaţii 
neguvemamcrtale/ Fundării/ Asociaţii

11 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 radele 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 radele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Semnătura

2 Î Æ ................
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DECLARAŢIE DE INTERES

cinitalul Ju d e ţean  de U rgenta 
P M avromati" Botoşani

Subsemnatul/Subsemnata, ___ >_ , având funcţia
de jit S f E W T  FP m ld O W t it L  la U A 'Q e/tW  fl O G  / jâ f t f if W ____________

CNP , domiciliul fytiTdJ& SV t_____________________________________
_______________  _____________________________ __________________________  .  f a ® ] A M  - s
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 si membru în asociaţii, fundaţii sau alte or aniza; 1 ncguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţi 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi 
economic, aie asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii ne uveraamentale:

dor comerciale, ale 
upurilor de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută

9
Valoarea beneficiilor

2.1.......

_____________________1_______
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.1......

J/A/fljMF J#i/ fyoAbJWt M€HbijU
QânM -i /A& ZVAj/cJ/

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.......

/

s
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 B eneficiaru l d e  com m et ru m d c , Instituţia P rocedura p rin T ip u l D ata D urata V aloarea
p rtn u m ele 'd en u m irea  a adresa cortractan îă: c a re a ib s t a n tra c tu lu i îp c h d a ii contractului to tală a

1



denumirea si
♦

adresa
încredinţat
contractul

contractului contractului

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

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

Rude de gtadulîafe titularului

Societăţi comerciale' Persoană fizică 
autorizată' Asodalii farriliale' Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale curâspundete limitată cate 
desfaşoarăprofesiade avocat/ Organizaţii 
neguvemamerMe'Rind^Asodalii2)

'* 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 Semnătura
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S p ita lu l Ju d e ţe a n  de  U rg e n tă  
| „M e v ro m a ti"  Botoşani

I INTRARE-IESiRp-
DECLARAŢIE DE INTERESR^pT£-z' - - )̂< M

Subsemnatul/Subsemnata, , , având funcţia
de ÍjS íS í /  r f /  / V ,  “  ü  O Q  _______

CNP , domiciliul f y o F Ù fM f t

9
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru îh asociaţii, func

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 

si/sau a acţiunilor
1.1......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ále cohipaniUor/socictăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupărilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de
3.1......

i LA 7 i / B  / j Q f o U  "f t  ”  p j j j u i b f l u  ■
(}f\  M  M i i  T f f i f J W f (  ~~ '  ~  itiU tw ţfiU L

4.1.

5. Contracté, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă j uridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpii! exercitării funcţiilor, mandatelor saù 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 esté
a L iiu iiH i i i i a j  u i  l l d l  / t l l i i iu i  l l d l  •

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia» Proceduraprin Tipul D ata Durata Valoarea !
pu ium de'denum irea si adresa contractantă: care a  fost contractului încheierii contractului totalăa

1



denum irea şi 
adresa

încredinţai
contractul

contractului
,

contractului

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

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

R u d ed eg ad u lI ale titularului

Societăţi com erciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale'' Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
negyveniam entale/ Fundaţii/ A sociaţi?

* 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 Semnătura

X i  &r. &!<?>-
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DECLARAJIE DE INTERESE

Spitalul Juc 'stean  de U« 
„ M a v r o m a t i "  Bo:. ^

IJMTRABB-I
M

Subsemnatul/Subsemnata,
de liitUFnT f t i t io J T tr f / c J M  /< ■
CNP , domiciliul JhtOW S^rfi

, avand funcfia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— 9
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:

1. Asociat sau actionar la societal comerciale, companii/societaji nafionale, institufii de credit, grupuri de 
interes economic, precum $i membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:__________

Unitatea
-  denum irea §i adresa

C alitatea depnuta
Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

§i/sau a actiunilor
1.1

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:______________________

Unitatea
-  denum irea $i adresa

Calitatea de|inuta Valoarea beneficiilor

2.1

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

WMML IMHESl ttuiuu
iYjrtic YLu

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 juridicS, consultants juridicS, consultants §i civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publicc fmantate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societal comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiaml de contract numele, 
prenumelodenumirea $i adiesa

Institû ia
contractanta:

Procedure prin 
caieafost

Tipul
contractului

Data
incheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totals a

1



denumirea §i 
adresa

incredinfat
contractul

contractului contractului

Titulai*...................

So{/sofie...................

Rude de gradul I^aletitularului

Societal comerciak/ Persoana fizica 
autorizata/ Asociafii tamiliale^Cabinete 
individuale,cabineteasociate, societal 
civile profesionale sau societal civile 
profesionale a i  taspundere limitata caie 
desfa§oara pofesia de avocal/ Qganiza^ii 
neguvemamentale/ Fundatii/ A so c ia l

!) Prin rude de gradid I  se injelege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara num ele, denum irea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de^inuta, titularul, 

sotul/so^ia §i rudele de gradul I otyin contracte, a$a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societa^ilor com erciale pe acfiuni la care declarantul nnpreuna cu sotul/sofia §i rudele de gradul I de{in mai putin de 
5% din capitalul social al societajii, indiferent de modul de dobandire a ac^iunilor.

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

Data completarii Seninatura

I k - o G - M '
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