
DECLARAJIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, LUNGU CAMELIA
de Asistcnt Coordonator la Laborator B.F.T.-Pediatrie

CNP , domiciliul

, avand functia

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafli, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia0 defln urmatoarele:

*1) Prin familie se in|elege sotul/sofla §i copiii aflap in intrepnerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte 0ri.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modal de 
dobandire Titularul0

3 2008 600 1/1 PARTAJ Lungu Camelia

5 2008 1200 1/1 PARTAJ Lungu Camelia

__ ______  —

__—"""

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, daca se afla in circuitul civil.

*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sopil/sopa, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte {ari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2>

2 2018 89 m2 1/1 Construire Lungu Camelia

---
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacan|a; (4) spapi comerciale/de 
producpe.

*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/sopa, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma$ini agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura Marea Nr. de bucafi Anul de fabricafie Modul de dobandire

AUTOTURISM MAZDA 2 1 2007 PARTAJ

2. Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arta $i de cult, colecfii de arta §i 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare 
insumata depa§e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor menpona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei 

la momentul declararii.

III. Bunuri mobile, a caror valoare depa§e§te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate in 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catrc care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea
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IV. Active financiare

1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de invested, forme echivalente de economisire §i investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institufii financiare din strainatate.

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investifi sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, invested directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a tuturor 
acestora depa§e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv investifiile ?i participarile in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
acfionar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participate Valoarea totala la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare defnute (titluri de stat, certificate, obliga(iuni); (2) 
acfuni sau parfi sociale in societafi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa$esc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneflciul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing §i alte 

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa$e$te 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafa de valoarea de piafa, din 
partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societafi nafionale sau 
institufii publice romane$ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depS§e§te 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1.1. Titular

1.2. So^/so^ie

1.3. CojoiL-——

*Se excepteaza de la declarare cadourile §i tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  $i al 11-lea

4



VII. Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr, 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adrcsa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc
7.1. Titular

^
7.2. So^/solie

^ ___ - —
7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

. .  . . .

8.2. So|/sope
^

8.3. Copii

Prezenta declarafie constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men{ionate.

Data completarii Semnatura

18.02.2020 Luneu Camelia
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DECLARAŢIE DE AVERI

LUNGU CAMELIA
"mnatul/Subsemnata, 

estent Coordonator la Laborator B.F.T.- Pediatrie 

, domiciliul

Spitalul J u d e ţ e a n  du 
„M avro m ati"  Bote

INTRARE-IESr
m

_______  , avand funcţia

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
împreună cu familia1' deţin următoarele:

Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, 

imobile

Terenuri
' v i i i  \

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

T>a sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul11

3 2008 600 1/1 PARTAJ Lungu Cam elia

5 2008 1200 1/1 PA RTA J Lungu Cam elia

L _____—— —

----- “ ~~

m ic indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
îruvilane, dacă se alla  în circuitul civil.
’ La "Titular" se m enţionează, în cazul bunurilor proprii, num ele proprietarului (titularul, soţul/soţia. copilul), 

cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi num ele coproprietarilor.

lădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul2’

2 2018 89 m2 1/1 Construire Lungu Camelia

- —------ —----- .--------- -

__ _ _—4----------- —
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Categoriile indicate sunt: (1) apartam ent; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.

*2) l.a " Titular" se m enţionează, în cazul bunurilor proprii, num ele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi num ele coproprietarilor.

H. Bunuri mobile
I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marea Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul dc dobândire

AUTOTl RISM M AZDA 2 1 2007 PARTAJ

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
în su m a tă  depăşeşte 5.000 de curo

N ()' ! Â :
Se vor m enţiona toate bunurile aliate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

i m omentul declarării.

¡11. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
imele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

. — ——
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IV Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Sc vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

*(’alegoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd): (2) depozit bancar sau 
echivalente: (3) fonduri de investi(ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NO T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în  străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asocia t/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

--

*Calegoriile indicate sunt: ( l )  hârtii de valoare deţinute (titluri de stal, certificate, obligaţiuni): (2) 
ictiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale: (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

N O  T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aliate în străinătate.

V. Datorii
D ebite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asem enea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acum ulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

______

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

ale anga jatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

a . t  a  realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1 T itu lar

1 Soţ/soţie

1 ’ Copii

*,SV exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de veuit

Venitul anual
încasat

/. Venituri din salarii
1.1 Titular: Lungu C am elia Spitalul Jud. M avrom ati A sistent M edical 41.759/an

Lungu C am elia Spitalul Jud. M avrom ati A sistent M edical 1450/Vaucere
Soţ/soţie

i .3. Copii

2. 1 enituri din activităţi independente
’. 1. T itular: Lungu Cam elia Clinica A sistent M edical 6000/an

Soţ/soţie

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
T i .  Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii 
1. Titular

T T  Soţ/soţic

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

•o(u

(). Venituri din activităţi agricole 
6 .1. Titular

Soţ/soţic

5



a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1. T i t u l a r

S o ţ / s o ţ i c

C o p i i  _____ - -

icnit uri din alte surse
. T i t u l a r

C n / s o ţ i e

3.  C o p i i

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

Data completării Semnătura

28.05.2019
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Spitalui Judetean de U rg e n t  ! 
„M a vro m a ti" Botosani j

S ^ r/5 ,-^ s ir f  I
MO

DECLARATIE DE AVERE5

Subsemnatul/Subsemnata, /C/A/ftC/ Q jtf& l fi
de A M  'f r h  Qe&~^a<0i^aJ-^-i 6 F r i a

domiciliul f jx lo V tc u "

g t u c k # Porv^y
, avand functia

cunoscand prevecferile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia0 detin urmatoarele:

*1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafata Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul^

/

/X ^ i* f  d  -

- — — -' ■ ■—-— -——
------------ r f  d —

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, daca se afla in circuitul civil.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
var in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

2. Cladiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tan.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafata Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2)

X jot ■j >(/W X - Cbd — —— ----*■
C------------- d jn jQ o /^

-
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de 
productie.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricate Modul de dobandire

A  u d  c t k r u  fyiu Z. 1 i o o  8 p a ! k $ o l

-------
1 < J

----------------

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si 
numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare 
insumata depaseste 5.000 de euro

N O T A :
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei 

la momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimata

,—

^

III. Bunuri mobile, a caror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea
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IV. Active financiare

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, 
inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institutii financiare din strainatate.

Institutia care administreaza 
si adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

B ir d d ? 0 / 4 j 5 Too
__ ^

.......

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit hancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor 
acestora depaseste 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv investitiile si participant in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi

v

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau parti sociale in societdti comerciale; (3) imprumuturi acordate in name personal.
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3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

N O TA :
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte 

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele fmanciare acumulate in strainatate.

Creditor Contractat in anul Scadent la
—

Valoare

A C y C<eC

~— —— _._

---

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din 
partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau 
institute publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depaseste 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1.1. Titular —

* —-

1.2. Sot/sotie

S'SNsn

1.3. Copii

*Se excepteazd de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al 11-lea

4



VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI 
generator de venit

Venitul anual 
mcasat

1. Venituri din salarii k s~\ » h y

1.1. Titular C^ U o f ,  Ib J U'/Gf
GincUA r  q - 1

1.2. Sot/sotie

<■--------
3. Copii

l  ^
2. Venituri din activitati independente
2.1. T i tu la c /^ /^ C ^ UfcboAt 5 - 3 o o

/ '

2.2. Sot/sotie
/

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular

/ > %

3.2. Sot/sotie /
4. Venituri din investitii

>

4 1. Titular A
/

4.2. Sot/sotie /

5. Venituri din pensii
5.1. Titular v

/
5.2. Sot/sotie //
6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

X
6.2. Sot/sotie /

/
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
7.1. Titular

~— -----
7.2. Sot/sotie

7.3. Copii

8. Venituri din aftersttrse.
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura

......
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Spitalul Judetean de U rg^...—
,,Mavf.ornati" Botosani

DECLARAJIE DE INTERESE

SIRE. , .tea*'
Subsemnata LUNGU CAMELIA avand func(ia de Asistent Coordonator

la Laborator B.F.T.-Pediatrie, Marchian nr.ll,al Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati”Botosani

CNP cu domiciliul in Jud.Botosani

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarapi, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familial) dejin urmatoarele:

1. Asociat sau acfionar la societal comerciale, comp 
interes economic, precum $i membru in asocialii, funt

anii/societaji nafionale, institufii de credit, grupuri de 
alii sau alte organizalii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea depnuta

Nr. de par{i 
sociale sau 
de acpuni

Valoarea totala a 
parjilor sociale 

§i/sau a acpunilor
11 _____---- ----------

_____----- — -------
----------

______________
--------- ----- '
2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societStilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societajilor nafionale, ale institutiiior de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asocialiilor sau fundatiilor ori ale altor organiza(ii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea depnuta Valoarea beneficiilor

2.1....... _______ — -------

_____— ----- -—"
...— — — —
3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1......  MEMBRU O.A.M.M.R. BOTOSANI

MEMBRU SINDICATUL SOLIDARITATEA BOTOSANI

4. Calitatea de membru fit organele de conducere, administrare $i control, retribuite sau neretribuitc, 
detinute in cadrnl partidelor politice, funetia dctinuta yi denumirea partidului p o l i t i c _______ __________
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultants §i civile, objinute ori aflate 
in derulare in timpnl exercitarii funcfiilor, mandatelor sau demnitSfilor publice finanjate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societafi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acjionar majoritar/minoritar:

Institutia Procedumprin Tipul D ata D uiata5.1 Bencliciarul de contract: numele, Valoarea

1



prenumele/denumiiea §i adtesa contractanta:
denumitea§i

adresa

careafost
ihaedinjat
contractul

contractului incheierii
contractului

contractului totalaa
contractului

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

Sof/sojie....................

Rude de gradul I11 aletitularului

Societal comerciale/ Persoana fizica 
autorizata/ Asociapi femiliale/ Cabinete 
individuate, cabinete asociate, societal 
civile profesionale sau societafi civile 
ptofeionatecu nlspundete limitatacare 
desfa§oara profcsia de avocal/ Qrganizajii 
neguvemamentale/ Fundafii/ Asociafii2)

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

soful/sofia §i rudele de gradul I obfin 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 penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completarii Semnatura

18.02.2020 LUNGU C AMELIA



DECLARAŢIE DE I N T E R E f e s ^ ^ ' ^ l u Î S / ?

'^ ,La'iJI vucië ïean  de Urgentă  
v.*. M avrom ati" B o to s ş n i
IN TR À R Ë -

Subscmnata LUNGU CAMELIA având funcţia de Asistent Coordonator

ia Laborator B.F.T.-Pediatrie, Marchian nr.ll.al Spitalului Judeţean de Urgenta „Mavromati”Botosani

CNI* cu domiciliul in Loc. Botoşani,Jud.Botosani

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familial) deţin următoarele:

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

Unitatea
denumirea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

2 . C alitatea 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 neguvemamentale:

Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
..... m e m b r u ’ o .ă .m .mTr . b o t o ş a n i

MEMBRU SINDICATUL SOLIDARITATEA BOTOŞANI

Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
A.1......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică,consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
derulate în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 

-sat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale eu capital de stat sau unde statul este 
acţionar ma joritar/minoritar: ___ __ _______ __________________ _____
UI I Li Kiieiaml de contract: numele. Instituţia Procedura prin Tipul Data Durate Valoarea

1



“;! ¡nrle/do,uimirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa

care a fost 
încredinţat 
contractul

contractului încheiem
contractului

contractului tolalăa
contractului

1'itular ..............

Soţ/soţie.................

Rude de g.rudul 111 ale titularului

Societăţi comcreiale/ Persoam fizică 
■». ii* '.rî/ală7 Asociaţii familiale/ Cabinete 

bineţe asociate, societăţi 
, Unionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspiuxlcre limilalăcare 
desluşoară profesia dc avocat/ Organizaţii

##n\

¡reguvemamentab' 1 umdaţii/ Asociaţii

1' Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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 

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 
cura eterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura



S P ^ d f S s S p  Botosant

J M J 0 M

DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, , ~ « ~ „
de OoenoiQ^Huo^b^i ia r W ;  7) r

, domiciliul ^

, avand functia

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1. Asociat sau actionar la societati comerciaie, companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de 
interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
denumirea si adresa

Calitatea detinuta
Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea to tala a 
partilor sociale 

si sau a actiunilor
1 . 1 ,

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciaie, ale 
regiiior autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale;_______________________

Unitatea
-  denumirea si adresa

Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2. 1,

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3 .1 .......  /fr/l h X u  0  f* H  f t  kL -

. f-v • ,  <4~ V .r  | (M
t  m v*.  i) - ^  O v  ■ 1 ■

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic______________________
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta juridica, consultanta si civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiiior, mandatelor sau demnit§tilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciaie cu capital de stat sau unde statui este 
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Baieficiarul de contract numde. 
penumde/denumhea si adresa

Institutia
contractanta:

Procedure prin 
caieafost

Tipul
contractului

Data
incheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalaa

1



daiumireasi
adiesa

incredinlat
caitractul

ccnlractului contractului

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

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

Rudedegadul I^aletitulamhi

Societati ccmetcialt Persoanafizica 
autaizaa .*1̂ 008111 famihale, Cabinete 
irKividuale,cabineteasociate, societati 
civile profesionale sau societati civile 
profesionale cu raspundere limitata caie 
dcsfasoara piofesia de avocat/ Gganizatii 
neguvernamentale'Fundati ,\sociatii21

11 Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.
21 Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciaie 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 declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatura

.....
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