
Spitalul Judeţean de Urgentă 
„Mavromati" Botoşani

INTRARE-iESlRE
Jk&Lihtâ .i

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatiil/Subsemnata, . o/o//£////{ s /o . . , având funcţia
de aw . QjdM.m m m E L -  liáMm■

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum si membru în asociaţii, fund

anil/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
1.1......

2. Calitatea de membru In 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 ne uvemamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

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

tHMÚLi 22MVfjj,

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau ncretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută si denumirea partidului roii tic____________________
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 
ac :onar majoritar/minoritar: ___
5.1 Beneficiatul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenume^derMuirca à  adresa contractantă careafbst contractului încheierii contractului totalăa

1



denumirea si5
adresa

înaedintati

antractul
contractului contractului

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

Sot/sode................

Rude de gradul I11' ale titularului

Societăţi comodale/Persoană fizică
autorizată1' Asociaţii familiale/CabitieSe»

individuale, cabinete asodate. sodelăii 
tivilepofesionale sau societăţi civile 
profesionale cu râspundoe limitată care 
desfasoaraprofesia de avocat' Qgtrrizatu 
neguv'emamaialiy Rmdatii/ Asociaţi?

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
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Ç  DECLARAŢIE DE INTERES IT
• • .tV  • j v ' :..

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

LNTRARE-IESIREiklă,,2LîLM.
Subscmnatul/Subsemnata,. •
(|c asistent medical principal

Stadoleanu Miháelá
la  Spitalul Judetian Mavromati

, având funcţia

CNP ţ ■ , domiciliul. ■ Botoşani

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de

Unitatea' j.- ; ' 
denumirea şi adresa-' ' •

V-
Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1 NU '. "2-4';'. '• y'Vy > -y':' -

y y ^ y y  ^  y  :u ;p ;y ţ-y /.-y
A - vi

jF.;1'*"-- ^  -y.':;. ■---------------------------- -

\  v -\, . •’*' ... v'.V -, ? vf' ;; •
«a* »»•-. - - y  îr* " • t It/- -Vy!'!* -•

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

Unitatea.3 V: 4-, * -- r- 43-, • • **••• ¡J--
- denumirea.şi-adresa- »- {■•• Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1....... NU .- - C V ' V ' ă -
*.
V'¿j. i

■ ¿  - -•>,/
■' -y - -y—

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

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinuţii, şi denumirea partidului politic ______ ________ |
4-1 ■■■■■■ __ nu________________________________________________________________________________

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aliate 
îu 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/minoriţar:
5.1 Beneficiaml de contract: numele, > 
prenumeledenumirea şi adresa____

Instituţia " ; ■ Uîxxxluraixin Tipul Data Durata Valoaiea
; «Mitntcuiiită: /;2 "aiieafast contractului încheiaţi contractului totală a



denumirea şi 
adresa

Ţ  îriaedinţat| r 
contractul

v- .  ■

- - -> - i  »
contractului contractului

Titular................
Nu

• ' -, 

». . f .  k* *■! u r

■ p  *• - ’ -■ i .  ■
H  ;

Soţ/soţie................

NU

.A""’ . .

'  • •  r  
• t"v  , . ‘< „ ;

- i

’r - s  '

Rude de gradul I11 ale titularului 

"  "  Nu
"   ̂ : ‘ ■ r » ■ ;

i ■

Societăţi comerciale' Pcisoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundem limitată care 
desiaşoară profesia de avocat/ Gganizaţii 
i îeguvemamentale/Fundaţii/ Asociaţii''1

■Â* r\ ï ’f c . 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 împreuna cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin dc 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobâridirfe-a-âqţiumlbr.V--'f.

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

Data completării
25.05.2020
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Şubse mnata,
de M ftâ  ¿ f e /

______ , având funcţia
/ / ( f:\ yboujL rO  '___ _____,

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economie, precum şi membru în asociaţii, fund

anii/soeietăţi naţiom 
aţii sau alte organizi

de, instituţii de 
iţii neguvernan

credit, grupuri de 
tentate;

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută>

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

/
/

/f

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

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

& Calitatea de membru |n cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3 •1......cJmu h u t  , _______ jl_______ _________________ _________________________

4. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau ncretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului p o l i t i e ______ __
4.1....

5, Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridica, consultantă juridică, consultanţă şf 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 dc stat sau. uride statul este 
acţionar majOritar/minoritar: a ____________ _________ M -h  U  W.~; H
5.1 Benelician.il de contract: numele, instituţia Piocedurapin Tipul Data Durata Valoarea
prenumdodenumiiea si adresa contractantă: caic a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contactului

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

x
Sol/sotie................•> î

Rude de gradul I1 ale titularului

Societăţi comaciak/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individualê  cabinete asociatê  societăţi 
cMeprofesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată cane 
desfăşoară profesia de avocat7 Organizaţii 
neguvananToHale'' Fundaţii/ Asodatii2)

/

/
r) Prin rude de gradul 1 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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