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| s o ita lu i Judeţean de Urgenta
----- Botoşani

A

DECLARAŢIE PE PROPRIA RASPUN&ERE"
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

|

RŞ-IESIRj

Zuro r '

privind reforma in domeniul s ă n ă tă p i- republicata cu modificam

Subserprfatul/Subsemnata, P & ţM _ ^ 9

/ ( f ¿y

__________, având funcţia,

de medic sef (conpdrs/interimar) al sectiei/servpsiului
la

Spitalul

Judeţean

de

Urgenta

X
„Mavromati’’

Botoşani,

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/afln 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;
Declar c ă :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi
complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în
prezenta declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate
conţinutul declaraţiei.
f

t

nala

/Xf/Xf!.
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DECLARAŢIE PE PROPRIA RASP
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

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

(

Subsemnatul/Subsemnata,

n

V? CJ

î

/

y fţfJ ţf-__________ , având funcţia

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

Spitalul

Judeţean

de

Urgenta

(7 ~ /f
„Mavromati”

_____
Botoşani,

domiciliat în loc.

iud.

h fi)T O J ■ /tT 'i'____________ ,

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

in conformitate cu prevederile ari. 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 aie sectiei/serviciului:
1. Numele si p r e n u m e le ___________________ _____________________, soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate_____________ _______, funcţia d e __________ _______________________ în cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele_________________ — - - - ____________________ , soţ/soţie
sau gradul de rudenie /afinitate____________________ , funcţia de________________
________________________în cadrul sectiei/serviciului;
Declar c ă :
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte şi
complete;
- nu am furnizat informaţii false şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în
prezenta declaraţie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate
conţinutul declaraţiei.

Medic sef secţie / laborator / serviciu

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
S tr.M a rch ia n N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780
Model înregistrat la nr. 19493 / 06./ 05. /2019 Operator date cu caran<XŢrrvr.rtrti•/»-, ..U J îjA

aiul J u d e ţe a n de U r g e n t ă
,M a v ro m a ti" B oto şa ni

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

S5ARE-JESIRE
//, £

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

Subserpnatul/Subsemnata, (h
de

medic

sef/asistent

l ţh C

t f i'

^

sef

DV/ 0/

/

(V 6 j>

(concurs/interimar)

al

¿¡rO T V j

sectiei/seiyieiului/biroutui

la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani,
domiciliat în loc.

- iud.

având funcţia

___________________

____________________ ,

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_____________________________________x " " _______________________ , 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
/
. 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.
y
y
Data

o p ita fu ! J u d e te a n de U rg e n ta ,
A''V1a v ro m a t i" & ^ iq s ani _ j

DECLARATIE PE PROPRIA RASPJfJNDERE’Z l........ LUNA

.AN

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma in domeniul sanatatii - republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata,

>(kyt~( / / W 0 (J/, QS

de

sef

medic

sef/a sistent

/ 4 /f a

(concurs/interimar)

aI

avand functia
sectiei/serviciului/biroului

_____________________________ la Spitalul Judetean de Urgenta „M avrom ati” Botosani,
domiciliat m loc.

/T V v y ____________

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar
pe propria raspundere:
- in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reform a in domeniul sanatatii - cu modificarile si completarile ulterioare,
ma aflu in relatie de sot/sotie sau rudenie/afin pana la gradul IV inclusiv, cu
urmatoarele persoane angajate ale sectiei / serviciului:
1. Numele si prenumele
sau gradul de rudenie /afinitate
functia de
in cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele
sau gradul de rudenie /afinitate
functia de
in cadrul sectiei/serviciului;
3. Numele si prenumele
sau gradul de rudenie /afinitate
functia de
in cadrul sectiei/serviciului;

, sot/sotie
~

, sot/sotie

, sot/sotie

Declar c a :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuale, reale, corecte §i
complete;
- nu am furnizat informatii false §i imi asum responsabilitatea datelor continute in
prezenta declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am inteles §i mi-am msu§it in integralitate
continutul declaratiei.
Data

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
jl Judeţean de U rgentă
,/iavrom ati" Botoşani

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

SubsemneM/Subsemnata,
de

medic
A

P

sef/asistent— sef
d

>

CNF
str.

Ty
(concurs/interimar)

_

__________
lud.

al

se ctiei/serviciului/bireukti

/ _______la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati” Botoşani,
____________ , domiciliat în loc.

ap-___ —

__________ , având funcţia

nr.

/& 0 7 2 ? $
bl.

,—

sc.

___________
^

et.

^

/Z> o T j ? S / U / / _____________

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar
pe propria răspundere:
- in conformitate cu prevederile art. 184 alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii - cu modificările si completările ulterioare,
mă aflu in relaţie de soţ/soţie sau rudenie/afin până la gradul IV inclusiv, cu
următoarele persoane angajate ale secţiei / serviciului:
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------------ --------- ---------------, 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.
-

9

r

Data.

Qjli.,\.0./#. A .
Medic sef secţie / laborator / serviciul
Semnătură si oarafa

DECLARA TIE PE PROPRIA RASPUNDERE

art. 1833alin. (9) din Legea nr. 95 din 14morrfm 200&m
,‘m ------------—
? Spitalul Judetaan da Urgent^
privind reforma in domeniul sanatatii - cu modificarile js/‘ com$}&Mtii&Q$erf&&}®s* n i
(Model Ord.M.S.nr.632/2006)

^
... an :,.,.,,.

l nr.

Subsemnatul/Subsemnata,

/D TEC / A a

c l

r Cs

(concurs/interimar) al sectiei/serviciului
Urgenta

„Mavromati”
f

AyO '7 V /

f //&

/ / " A y / - ______ (

I rj~C

^

avand functia de medic sef

K
A :'X s 'c

Botosani,

la Spitalul Judetean de
domiciliat

in

loc

^ f'__________ str.
jud.

— ___________________________ ,

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria
raspundere:
- in conformitate cu prevederile art. 1S33alin. (9) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in

domeniul sanatatii - cu modific\rile si completarile ulterioare, ma aflu in relatie de sot/sotie sau
rudenie/afin pana la gradul IVinclusiv, cu urmatoarele persoane angajate ale sectiei/serviciului:
—
1. Numele si prenumele
, sot/sotie sau gradul de

rudenie /afinitate

,

functia

de

in cadrul

secjiei/serviciului;
2. Numele si prenumele

, sot/sotie sau gradul de

rudenie /afinitate

,

functia

de

in cadrul

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

, sot/sotie sau gradul de

•—

,

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.
’
’
’
9

MEDIC SEF
Semnatura si parafa

y —n—

aittJ>,

f Spitalul J u d e te a n d a ljr a e n ts
|
-M avrom ati~ Botosan? *

T '

ECLA R A TIE P E PRO PRIA R A SPU N D E R E
art. 1833alin. (9) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
re forma in dom eniul sanatatii - cu m odificarile $i completarile ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata,

Q V f

Qy

/////

§ e f ( copelars/intenmar) al sectiei/servjpitflui

A / <^~

de Urgenta „M avrom ati’’ Botosani, CNF ___________„ _ ,

bl.

? avand functia de m edic

if

]a Spitalul Judetean

_______ dom iciliat in loc.

______________

s tr

_____________________________

et. '—

-—

j u d . ___________________________ ,

sc. '

ap.

n r _________

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal p n vin d falsul in declaratii, declar p e propria
raspundere:
- in conform itate cu prevederile art. 1833 alin. (9) Legea nr. 9 5 din 14 aprilie 2006privin d re forma
in dom eniul sanatatii - cu m odificarile §i com pletarile ulterioare, ma aflu in relatie de sot/sotie sau
rudenie/afin pana la gradul IV inclusiv, cu urmatoarele persoane angajate ale sectiei / serviciului:
1. N um ele $i prenum ele

**---

de rudenie /afm itate

, fm cfia

sectiei/serviciului;

,

2. N um ele §i prenum ele
de rudenie /afm itate

, sot/sotie sau gradul
de

in cadnil

____

, functia de

, sot/sotie sau gradul
in cadm l

sectiei/serviciului;
3. N um ele §i prenum ele
de rudenie /afm itate

, sot/sotie sau gradul
, functia de

in cadrul

sectiei/serviciului;
Declar c a :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuale, reale, corecte $i complete;
- nu am fum izat inform atii false $i im i asum responsabilitatea datelor continute in prezenta
declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am inteles $i mi-am insup't in integralitate continutul
declaratiei.

M ED IC $EF
Semnatura §i parafa

