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Subsemnata TUDOSE E. IRINA NICOLETA, având funcţia de Şef Serviciu Financiar la SPITALUL 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „MAVROMATI” BOTOŞANI,

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

1. Asociat sau acţionar ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru tn asociaţii, fundaţii 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.

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

Unitatea
denumirea si adresa

2.1.

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

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.......”

____________________________J .___________________________________________________________

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 m ajoritar/m inoritar:______________ ____________ _________ _____________________
5.1 Beneficiatul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumele/denumirea şi adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

nxredinţat
contractul

contractului contractului

Titular..............
T ~  — -c

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

Rude de gradul 11' ale titularului
//

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată caic 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2’

/

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 rudele de gradul 1 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 

26.05.2021
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DECLARAŢIE DE INTEREd # plt/fc v ro m a ti"

iS -F
Subsemnata TUDOSE E. IRINA NICOLETA, având funcţia de Şef Serviciu Financiar la SPITALUL 

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „MAVROMATI” BOTOŞANI, CNP domiciliul
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie

răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi
,, ' *  ?'• 4  '

interes economic, precum şi membru în asociaţii,

Unitatea
denumirea şi adresa ■

1. 1.

lonalc, instituţii tic credit, grupuri

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

/•

2. Calitatea de membru în
■ :•• •■. ^  \  & 1' / .  ■

regiiloraglOBOine, 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori

societăţilor jgţrnerciale, ale 
de credit, ale grupurilor., 

altor organizaţii neguvernamcntale: /
Unitatea

denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 . 1.

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

4. Calitatea de membru în organele 
deţinute în cadrul partidelor politice^

p control, retribuite sau neretribuite, 
ţinută şi denumirea partidului politic_______ ____________

4.1.

5, Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, oblante eut aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau
acţionai Htajuruar/Miiuuruar;
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura pin Tipul Dala Duraţi Valoarea
pmumeledenumfea şi adresa contractantă: careafost contractului încheierii contractului totalăa
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denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

* A
Soţkiţie...............

/

/
/

/
/ /

/
Rude de gjadul IH ale titularului

/

/

/
/

//
Societăţi comerciale1' Persoană lizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinele 
individuale, cabinele asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată cate 
desfăşoară profesia de avocat/Organizaţii 
neguvemamentak/ Fundaţii/ Asociaţiî

//

I} Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară 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 

22.05.2020

Semnătura
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DECLARAJIE DE INTERE

Subsemnata TUDOSE E. IRINA NICOLETA, avand functia de Sef Serviciu Financiar la SPITALUL 
JUDETEAN DE URGENTA „MAVROMATI” BOTOSANI

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara{ii, declar pe proprie
raspundere:

1. Asociat sau acfionar la societal comerciale, companii/societafi nation ale, institufii de credit, grupuri de 
interes economic, precum §i membru In asocia{ii, funda^ii sau alte organizafii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea $i adresa - Calitatea dejinuta

Nr. de parji 
sociale sau 
de acpuni

Valoarea totala a 
parjilor sociale 

§i/sau a acpunilor
'■ 1..... ...................../ / / / *______ z____ / / 7

/  / 7 ^
/  / /

7^ /  /  /
/  /

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

IJnitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea depnuta Valoarea beneficiilor

2.1....... y
__________ / ___________  / /

_____ /

/
/  /

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

_________________________ / ' /
/ / . s '

/ / 7/
/  /  f

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare $i control, retribuite sau neretribuite,
definute in cadrul partidelor politice, funcfia definuta §i denumirea partidului politic
4-1......  .......................... / / y

/ / y -— — p r * - ----------------------------

/  / //

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultant §i civile, obfinute ori aflate
in derulare in timpul exercitarii funcfiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finanfate de la bugetul de
stat, local $i din fonduri exteme ori incheiate cu societafi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acfionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele, Institupa Procedure prin Tipul Data Duiata Valoarea
prenumele/denumirea §i adresa contractanta: careafost contiactului ineheierii contiactului totalaa
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I
denum irea§i

adresa

incredinjat

contractul

contractului conliactului

T itu lar.......................

/
/ /

/
y/

S o y k )tie .......................

/

7̂ ------------------

R ude de gradul I a l e  titularului // //
z

S o cietal com ereiale/ Persoana fizica 

autorizata/ A so d afii fam iliale/ Cabinete 

individuals cabinete asociate, societaji 

civile profesionale sau  so cietal civile 

profesionale cu  raspundere lim itata caie 

desla^oara profesia d e  avocal/ O iganizafii 

neguvem arnentab' Fundajii/ A sociapi2)

//
/

//
/

1) Prin rude de gradul I se injelege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul, 

sopil/sojia §i rudele de gradul I obpn contracte, a§a 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 declarable constituie act public §i raspund potrivit legii pcnalc pentru incxactitatca sau 
caracterul incomplct al datelor mentionate.

Data completarii 

08.01.2019

Semnatura
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