
Spitalul Judeţean de Urgentă 
j „M avrom ati" Botosarv

i 1NŢRÂRE--IESIRE1 Â fâffy M  C'-f W'VDECLARAŢIE DE INTERESE,..

având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar lâ societăţi comerciale, companil/socîetăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
lnteres eeonomic, i recum şi meinbru în asociaţiI fundatf 1 sau alte o :anizaţirne jiveriianiientale: A'

Unitatea T T Nr.de părţi Valoarea totală a
-  denumirea şî adresa -  Calitatea deţinută sociale sau | părţilor sociale

de acţiuni si/sau a acţiunilor
T'Y...... ---------

rc r r

2. Calitatea de membru In organele de? conducere,, administrare şi control ale societăţilor comerciale,, ale 
' s t  -  -^  ăieirupuraor de interesregiilor autonome, ale

Unitatea
-  denumirea si adresa -

2 .1 .

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

i
3. Calitatea de membru In cadrul asadaliilor pr sfesiona le şi/sau sindicale ■' -  'r  ’ 5 * ••

3 .i...... ..... o i i £ L  ..............._
i__— -  _____ _

|—
— ------- -

—

deţinute în 
4.1......

de conducere, administrare şl control, retribuite sau neretribuite,

r —  ----------- — - —  _ —  -  - ----------—  - —  -------- -—  -.

5. Contracte, inclusiv cele de a 
în derulare în  timpul exerdtăi 
stat, local şi din fonduri exten 
acţionar malbriţar/minoritar:

slstenţă juridică, consultantă jur 
rii funcţiilor, mandatelor sau de 
ie ori încheiate cu societăţi com

idică, cons 
mnităţilor
srciale cu

• -î. ‘

ultanţă şi d ’ 
publice fina 
capital de st

iile, obţinute 
nţate de la b 
at sau unde t

ori aflate 
«getul de 
itattil este

5.1 B eneficiarul d e c a rtia c t num ele, 

p rem m k /d e tiu m irea şi adresa
| Instituţia ! P ro c e d n a p m  j 
\ o M ra Ja n lă  ! c a re a f is t |

T ipul

contractului

D ala

m ehaerii

D urata

contractului
V aloarea

to ta la

1



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



Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812^ fax .0231 517780
Model înregistrat la nr. 19489/06/05/2019 Operator date cu ctirddtşr persohal dr^35268

M avrom  '"'l-11,M avro)

INTRARE~!ES»R£
'j.y.2 i

D E C L A R A Ţ IE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese

L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Numele si prenumele.. . . J b k , lt t .
Funcţia sectia/compartimenttH... !.fer

Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta,,Mavromati” Botoşani sectie/laberatef/-

serviciu/bjfott/cempartiment........ ............................................. / str. . Marchian nr. 11., ...... £ £ . .4 ..........

Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812. numărul de telefon (acasă)............................................

SubsemnaîuR / a :..l

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de conflict 
de interese de mai jos:

a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care 
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau 
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în 
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, 
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia de manager.

Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori 
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa 
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea 
de fals în declaraţii.

Mă angajez să dedar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Data Semnătura



IVI fei» Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
S tr.M arch ianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; f a x .0231 517780 
Model înregistrat la nr. 19489 /9 6 /0 5 /2 0 1 9  Operator date cu caracter personal nr. 35268

S p ita lu l J u d e ţe a n  de  U rg e n tă  
„ M a v ro m a ti"  B o to şa n i

INTRARE-iESIRE „  .
J l o i -

,.ZI ........LUNA...... A N ........

D E C LA R A ŢIE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese

L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Numele si prenumele 

Funcţia...........1.....

jţfrjfaţed. ^ ,..
sectia/eempartimeFtttflrT-r.. ....A.(?£

Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta„Mavromati” Botoşani sectie/laborate#-

serviciu/bifeu/coffiportimont, ...... O u i ................................. / str. . Marchian nr. 11.. ......£st..
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)...... 7 .....7............................

numărul de telefop (mofcy,l) numărul de fax ...........................................

adresa de e-mail

S u b s e m n a tă / a:.îs. ..domiciliat/a în loc. M . , .........

judeţu l......... . . j . ........

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de conflict 
de interese de mai jos:

a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care 
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau 
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şl 
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în 
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, 
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia de manager.

Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori 
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa 
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea 
de fals în declaraţii.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus. 

Data fIjJ & M *



Spitalul Jqcte ísan  ci« U ru cută
„Mavromati" Botoşani

RE-iESIRE

DECLARAŢIE DE INTERESE

, avana funcţiaSubsemnatul Subsemnata,.
m A  f r m m i

domiciliul
,

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 si membru în 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 

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/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor 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 membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1......  . — y -1

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic____________________
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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, 
[Tenumefodeniimirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin 
care a fost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totaJăa

1



denumirea şi 
adresa n

încredinţat
contractul

contractului 

1 r

contractului
p

Î W  ^
?>M  to v U v fli

s

Vo

i e  .
jf-J

m m i
p r c M w i

fPAV^ll* \AM!v
Soţ/soţie................ s g m  ^ 2 & \2 >

m >Rude de gtadul I11 ale titularului

. — — -------

Societăţi comerciale' Persoană tizica 
autorizata/ Asociaţii familiale'1 Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau soc taţi civile 
profesionale cu răspunderc limitată care 
desfâşoara profesia de avocat/Organizaţii 
neguv emamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2*

M

' U  — - u  - - i i  -

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 I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a ac unilor.

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

° ' 3 .  e g . j t o f g  ; \ V W j l f i U  Wjc( ■



Spitalul Judeţean de U rgentă  
„M avro m ati"  Botoşani

DECLARAŢIE DE INTERESE

JNTRARE-iESIRE ^
J Q £ £

Subs
de

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte or janizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
11...... ......... ______ . — ----- ,

2, Calitatea de membru în organele de condi cere, administrare şi control ale societaţ 
regiilor autonome, ale conn aniilor/societăţîlor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi 
economic ale asociaţiilor sau fundaţiilor hri ale altor ori anizatii neguvernamentale:

ilor comerciale, ale 
rupurilor de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1....... ----- — --------

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.1......a w t

4.. Calitatea de membru în organele de conducere, ad Inistrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută si denumirea artidului 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 Ia bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau.unde statul este 
acţionar maioritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţiaî Proceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
prmjmdddenuminea şi adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totalăa

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Sot/sooe................

Rudedegradull ale titularului

Societăţi comerciale' Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii iamiliale' Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
dvileprofeâonale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale' Fundaţii/ AsodatiP1

7 T !

P

V îvI VTN/rir

Ê m È /
fu e h e tu i

e s
t o w M .

¿ 4 --------

4

'* Prin rude de gradul I se înţelige păruiţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
21 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

« a iifO S 'iâ O K i

2



m & s^■ŞSCSl Spitalul Judeţean de Urgenta ..Mavromati,, Botoşani
Str, Marchian Nr. 11, Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 

— -  -A* ____ . .  u,* .*» Operator date cu caracter persoi
Spiţfllul Judeţean de U rgentă  

„Mavromati" Botoşani

J S S S S 3 M

Urgentă
of nr. SîWtevromati" Botoşani

INTRARE-IESIRE
NR.

DECLARAŢIE
a şefilor de secţie, de-tabOFater, de serviciu medical referitoare la conflictul de Interese

L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

SubsemnatdPfei \ î l Q V ? . ..L y S ife T .S fe fe .ldomiciliat/a în loc...fefc.!.

Judeţul M :
Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta,Mavromati” Botoşani sectie/laboratur/
servlci u/btfeu/compartîmgnf, m ..........................  ....... / str. . Marchian nr. 11...... ......................

Numărul de telefon (serviciu) 0231. 518812, numă^il de telefon (acasă)..... ................................
numărul de telefon (mobili numărul de fax
adresa de e-mail

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de conflict 
de interese de mai jos:

a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese ta societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentale care 
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau 
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentale care stabilesc relaţii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în 
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, 
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia de manager.

Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori 
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa 
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea 
de fals în declaraţii.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

72019 Semnătura



î



Subsem 
(Ic

, având funcţia

cunoscând prevederile ar(. 292 din Codul penal priv'ind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

I. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes eeuuomie, precum şi membru in asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:__________

Unitatea
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
N i\ de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/san a acţiun ilor
i i ------- ------- ------- ------- -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiiloiVsocictăţilor naţionale, ale institu ţiilo r de credit, ale g rupurilor de interes !
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor orgami/aţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

*» 1 ------- ------- - --------

1
3. Calitatea de membru în caţlrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale

s u r  “ T p M  •
-  m m C M v  i

-1. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute in cadrul part idelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic________  _  ___

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă jurid ică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aliate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
.stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cn societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

1 Benei îciaiu! de conţi aci: numele. Instituţia Pimxiiirapriu Ti|oul Dala Durata Vakxuea
eniimele/denui niiea şi adiesa contiactantă: caiea fost contractului îndieieni contractului totală a

1



Prin n.hlc dc g radu l I se înţelege părinţi pe lin ie ascendentă şi copii pe lin ie  descendentă.
' Se \o r  declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde. prin calitatea deţinută, titu larul, 

soţul ;otia si 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/solia şi rudele de gradul I deţin mai puţin dc 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declara ţie  constitu ie  act pub lic  şi răspund p o tr iv it legii penale pentru  inexactitatea sau 
ca racteru l ine unplet al m ite lo r menţionate.

Data co m p le ta rii

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, Florea
Lucia -Stela , ____________________________________________

Spitalul Judeţean de Urgenta 
Medic anatomo-patolog sef BOTOSANI 

de la

, având funcţia 
„Mavromati”

CNP domiciliul _Botosani

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:__________

Unitatea
-  denumirea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1...... nu

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 şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......nu

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale______________________________
3.1 .............CMR Filiala Bt___________________________________________________________________________

_______ Societatea Naţionala de Citologie Romana__________________________________________________________
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 .nu____________________________________________________________________________________________
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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:

Instituţia
contractantă:

Procedura plin 
care a fost Tipul Data

încheierii
contractului

Durata
denumirea şi încredinţat contractului contractului

adresa contractul

5.1 Beneficiaiul de contract: numele, 
prenumele/denumiiea şi adiesa

Valoarea 
totală a 

contractului

1



Titular................
Florea Lucia-Stela .

l.Spital Judeţean 
de Urgenta 
Botoşani

Selectaie dosai 
activitate 
medicala si 
aprobare de 
Minister 
Sanatatii 
Romania si 
Diiectia de 
Sanatate 
Publica Bt

Contract
prestare
servicii
medicale 2013

Posibil 5 ani

Conform
serviciilor
medicale
prestate
23.280 roni /
2016

2. Asociaţia ,Dr 
Micu Vasile „ Iasi , 
str. Albinei 12 , 
Punct de luciu 
Bucium 92 , I asi

Contract
prestare
servicii
medicale

2015 Duiata
nelimitata

Conform 
serviciilor 
medicale 
prestate 
90.000roni / 
2016

Scţ/soţie.................
nu
Rude de gradul I1) ale titularului 
...nu...........
Societăţi comerciale/ 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 
neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

Asociaţia ,Dr 
Micu Vasile „ Iasi , 
str. Albinet 12 , 
Punct de luciu 
Bucium 92 , I asi

Contract
prestare
servicii
medicale

2015 Durata
nelimitata

Conform 
serviciilor 
medicale 
prestate 
90.000roni / 
2016

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 soţul/soţia şi 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
09.06.2017 Florea V. Lucia

2
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DECLARAŢIE DE INTERESE

S ubsenjfrcfïul/Subsemna ta, 
de m e d X .O  S P L

/ d i ;  F l e i c a .  \A  L t /d t d  - S d e l g  . , având funcţia.
_ m i m M K  W a M a w a d  & r f f l S t a u j -

B f .domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăfi naţionale, instituţii de credit* grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvemamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
i - i ...... —  M

—

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţaor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurflor de interes

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

mi— ^
Valoarea beneficiilor

H .......  —  M

A  C a la te a  de ^ e m b ru  în cadrul aşQciatiilor profesionale şi/şaiî sináíoule -f - • ' '  -  A'.' '-A if r ---- -------- -----2---,,
Ţ Z r m e m n t  Q j f f c  g  Æ f : /  
— t Yl e n ^ i n L  s Y f J i  ^ m \ c a ^ e ^  y

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrate şi control, retribuite sau neretrîbuite, 
deţinute pj cadrul partidelor politice, funcţia deţinută si denumirea partidului politic

...... u u  " ...  ............

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridica, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de ia bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cn capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/mtnoritar:______________
5.1 Beneficiarul de contract numde, 
prenumdedenumirea şi adresa

Instituţia
contractanta:

Procedura prin 
careafost

Ip il
contractului

Data
mchdeni

Durata
contractului

Valoarea 
totală a

1



denumirea şi 
adresa

maedtrrţat
contractul

contractului
.  U

contractului

Titular................. L\ M&V'

*\i .  f e K W u

CAVÙXZidt

î W i
-¡véw fo i'
Ù M%2pL :> M s

0 ţ 3  1

SMS i l f c } '
Sot/sotie .**?....fU i/ 2> * «W V U ) iy è f ,  ÜOKtte

î m IM

!<# p l W  g {  JlM  
ÏU L A ?  .

Rude de gradul I!) ale titularului —■ “ T O ü w t t r

Societari comerciale' Persoana fizică 
autonzata^Asodati ămiliald Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societat 
civileprofesionale sau souetatr civile 
profesionale cu răspundere " ritatăcare 
desfasoara profesia de avocat/ Orgam'-"? 
neguvemamentale/ Hmdatri Asodatif*

7 * ^  (S fe  (H 
U lU A lif tK

iiA tK iU L t  

feüLW Ü brtl

* i f e U
Qûi/ldfftEJt

w ù

M

:* m u t e  
<Üv\ 2S)\

r f j

k .

M iw _  '

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

sotul/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 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

.... '¿O:
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Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavroi ? 80’i ţ? \Botmattkn de Urgentă
Str. Marchian N r.ll; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 51 7780 «M avrom ati" Botoşani 

I NT RAR BAS S LR
NFtDECLARAŢIE DE INTERESE 

(Model Ord.M.S.632/2006)
a membrilor comitetului director, consiliului de administraţie, personalului cu funcţii de conducere 

(şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu)

Num ele . . . . E U ? . I ? £ Â .

Botos

Prenumele..... o. ~ ................y .y.-. .y. .. «rrrr.-. wr.w. .x.., ̂ ..........................
Funcţia ..M f l l t , .. d i ® ..............
Adresa profesională - SpitalulJudetean^de Urgenţa 
Locul de rauncă .S^C.V&ĂfcLl... ..1
Adresa. ... J s X v . l * .............................. . ,
Str. . . . . . . fi.C/t..............yypr. i ţ ...............
Codul poştal.................Localitatea ..........................................................
Numărul de telefon (serviciu) , _număruj_ de telefon (acasă)
.............rrrrr.....  , numărul de telefon (mobU) numărul de fax
________’......... , adresa de e-mail

A)Interese personale
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicală.
1 .Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
IKl niciuna

(Denumirea societăţii...................................... ) (deţinere de (Natura participării financiare)
acţiuni)
2 .Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente 
muncă cu remunerare regulată)
|X[ niciuna

M \ ) U  -
(LD) (contract de

(Denumirea societăţii) (Natura legăturii durabile sau permanente)
2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare 
|^| niciuna

(Denumirea societăţii) (Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)
2.3.Altele 
IX| niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) 

niciuna

(Denumirea societăţii) 

1
(Natura activităţii)



4.1ndicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora:: 
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale soţului/soţiei
Numele şi prenumele................................. ..........................
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1 .Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus:
^ ¡t niciuna

(Denumirea societăţii..............................................) (Natura participării financiare)
(deţinere de acţiuni)
2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de 
muncă cu remunerare regulată) 

niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura legăturii durabile sau permanente)
2.2.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice 

niciuna

(Denumirea societăţii) (Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)
2.3.Altele

niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
JK[ niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
4.1ndicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau

..............................................................................
C)Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu 
reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1 .Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus: 

niciuna

2



(Denumirea societăţii..............................................) (Natura participării financiare)
* (deţinere de acţiuni)

2.Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/legături durabllă/durablle sau permanentă/permanente (LD) (contract de 
muncă cu remunerare regulată) 
fed niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura legăturii durabile sau permanente)
2.2.Intervenţle/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice 
1̂  niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice)
2.3.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză 
|Xj, niciuna

(Denumirea societăţii) (Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de 
expertiză)

2.4.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere 
[£[ niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii de consiliere)
2.5.Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare 

niciuna

(Denumirea societăţii) (Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare)
2.6.Altele
1̂  niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
3.Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
|£<{ niciuna

(Denumirea societăţii) (Natura activităţii)
4 .Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
e x p o r t a t o a r e ^ , ^
M III •• I I •  ..................«HI 1'lTi'lTOt I f'«M l i ....................................................... ..................................... t I II • ■ I ( • I t

D)Interese ale persoanelor aflate în întreţinere 
Numele şi prenumele

Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cu

3



reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală.
1 .Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus: 

niciuna

(Denumirea societăţii........................................... ) (deţinere (Natura participării financiare)
de acţiuni)
2 . Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilul acestora: 
producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate, precum 
şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau 
exportatoarj

Subsem patU l/Subsem nata

3re, \  a» \ a

atiol/Subsem nata^, ...

declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte 
susceptibile de a aduce atingere obiectivitătii de care trebuie să fac dovadă în cadrul 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate 
mai sus.

Data Æ . . Q . 5 J . < 0 . Semnătura

4



DECLARAŢIE DE INTERESE Spitalul Judeţean da Urgentă 
„Mavromati" Botoşani

iN T
l ------kiftr-Ha1 ^  \

S IR E ,. /

itilu l Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani,
Subsemn^Cil/Subsemnata

CNP domiciliat în
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:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Nr. de părţi Valoarea totală a 
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale şi/sau a 

de acţiuni 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 şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea 
beneficiilor

2 .1 ......

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionaje şi/sau^^rfidicale: 
3.1......

ofídica

C'cUw\ w \e i\v W
4. Calitatea de membru în oWjanele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în 
cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau 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, 
prenumele/denumirea şi adresa

Titular

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care 

a fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului
Durata

contractului
Valoarea 
totală a 

contractului

S oţ/so ţie ...............
Rude de gradul I1) ale titularului ................
Societăţi comerciale/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 
neguvernamentale /Fundaţii/Asociaţii2)

*) - punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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, prenumele/ denumirea 

şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului
Durata

contractului

Valoarea 
totală a 

contractului



T itu la r...............
Soţ/stffie ................
Rude dfr^fadul l 1) ale 
titu laru lu i..................
Societăţi comerciale/Persoană3x ¡\^(<  I 
fizică autorizată/Asociaţii k V! Jm  , , i 
familiale/Cabinete individuale, VĂ v 
cabinete asociate, societăţi \j *)
civile profesionale sau societăţi \  - c j   ̂ , 
civile profesionale cu iv . i  ^  . • • •
răspundere limitată care ; 1 '
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neg uverna menta le/Fundaţii/
Asociaţii2)

- P i t i c i
¿loco

-f CrtAkilA

" i ) i e W V n M ( 5 '
W u î  .

W Q d î& W  
CtoNbKllc

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 I obţin contracte, aşa cum 
sunt definite la pct. 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% 
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 .■¿3. ^
Semnătura


