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SUBSEMNATUL AXINTE ANDREI ROLAND , AVAND FUNCŢIA DE MEMBRU 

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE LA SPITALUL JUDEŢEAN MAVROMATl BOTOŞANI,

, cunoscând prevederile

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

* l) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

l. Terenuri
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 Titularul1*

3 2015 804mp 1/1 Contract V/C Axinte Adriana

3 2020 1025mp 1/2 Contract V/C Axinte Andrei 
Axinte Adriana

l___________________

3 2020 41.39mp 1/4 Coîract V/C

Axinte Anrci 
Axinte Adriana 
Axinte Dragos 
Axinte Camelia

* Categoriile indicate sunt: ( l)  agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parfe
Modul de
dobândire Titularul2)

2 2015 80mp 1/1 Contract vanzare- 
cumpărare Axinte Adriana

4 2020 211.08mp V4 Contract vanzare- 
cumparare

Axinte Andrei 
Axinte Adriana 
Axinte Dragos 
Axinte Camelia

Categoriile indicate sunt: ( l)  apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciaîe/de
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producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

IL Bunuri mobile
1. Autovehiculc/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

2. Bunuri sub formă ue 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 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 

României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 1

Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinai

Forma
înstrăinării Valoarea

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

2



N O T Ă
Se 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

*Caîegoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii 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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneiîciar de împrumut lipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală ia zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro
pe an:

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
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V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

2020 2025 100.000 Lei

2017 2029 110.000 Lei

2020 2045 206.346 Lei

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 cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11- 
lea

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 venit

Venitul anual 
încasat

î . Venituri din salarii
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1.1. Titular C O N SILIUL JU D E Ţ EA N  
B O T O ŞA N I Consilier 58073 Lei

S C . SRL Consilier Juridic 13746 Lei

1.2. Soţ/soţie B O T O ŞA N I Medic specialist EMRCM 120784 Lei
SPITALUL JU D E Ţ E A N  DE
U R G E N T A  M A VR O M A TI 

B O T O ŞA N I

Medic Specialist EMRCM 
membra in Comisia de 

Medicina Legala
1665 Lei

C O M ISIA D E  E V A L U A R E  A  
PER SO A N EL O R  A D U L T E  CU  

H A N D IC A P

Medic Specialist EMRCM 
membru in C.E.P.A.H 3830 Lei

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

Axinte Andrei Roland srl Venituri din dividende 24700
2.2. Sop'soţie

2. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular-

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

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

7.2. Soţ/soţie
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7.3. Copii

8, Venituri din alte surse
8.1. Titular

Âxinte Andrei Roland Cota 1/1 Vanzare teren SOOOinp Curtesti Contract de Vanzare 
Cumpărare 26000 Lei

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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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SUBSEMNATUL AXENTE ANDREI ROLAND, AVAND FUNCŢIA DE MEMBRU IN 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE LA SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA MAVROMATI 

BOTOŞANI ,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

—

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea 
totală a 
părţilor 
sociale 
şi/saua 

acţiunilor
S.C. SRL A SO C IA T  UNIC 20 10

~

.

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

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

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

S.C. SRL A D M IN IST R A T O R 100%
SPITALUL DE URGENTA MAVROMATI 

BOTOŞANI
M E M BR U  SU PL E A N T  IN  

C O N SIL IU L  D E  
A DM IN IST RA Ţ IE

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

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

1



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 încl eiate eu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul 
este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul deccntract: numele,
Instituţia

contractantă

adresa

Procedura prin 
caeafbst 
îraaedinţat 
contractul

T p i
■condadria

Data
raMerii

anttactràii

Durata
contractului

Valo
area
totală

a
ccntr
actul
ui

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

Soţ'sotie................

.
Rudede gradul Pale titularului
...............

Societăţi comerciale' Persoană fraeă 
autorizată/ Asociaţii femilialc/ 
Oabmeteindividuale, cabinete 
asociate, societăţi a  vile profesionale 
sau societăţi civile mjfegonale cu 
răspundere limitată care desfăşoară 
profesia de avocat/ Qţştruzaţii 
neguvemamaitale/ Fundaţii''

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 simt definite la punctul 5.

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

Data completării 

02.06.2021
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DECLARAŢIE DE AVERE
ii

SUBSEMNATUL AXINTE ANDREI ROLAND , AVAND FUNCŢIA DE MEMBRU 

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE LA SPITALUL JUDEŢEAN MAVROMATI BOTOŞANI, CNP 

DOMICILIUL MUNICIPIUL BOTOŞANI , cunoscând prevederile

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

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul1̂

5 2007 8000mp 1/1 Contract V/C Axinte Andrei 
Roland

3 2015 804mp 1/1 Contract V/C Axinte Adriana

3 2020 1025mp 1/2 Contract V/C Axinte Andrei 
Axinte Adriana

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOT Ă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

parte
Modul de 
dobândire Titularul2)

Municipiul B o to s a n i( In tra v i la n ) 2 2015 80mp 1/1 C ontract vanzare- 
cum parare Axinte Adriana

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.
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*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

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 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 

României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

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
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NOTĂ:
Se 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

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii 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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr dc titluri' 

cota de participare Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro
pe an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

3



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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

2020 2025 100.000 Lei

2017 2029 110.000 Lei

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 cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11- 
lea

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 venit

Venitul anual 
încasat

1 Venituri din salarii
1.1. Titular C O N S IL IU L  JU D E Ţ E A N Consilier 61125 Lei
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B O T O ŞA N I

S.C. S .R .L . Consilier Juridic 1374 Lei

S.C . SR L Consilier Juridic 6282 Lei
1.2. Soţ/soţie B O T O ŞA N I Medic specialist EMRCM 95678 Lei

SPIT A L U L  JU D E Ţ E A N  D E  
U R G E N T A  M A V R O M A T I 

B O T O ŞA N I

Medic Specialist EMRCM 
membru in Comisia de 

Medicina Legala
1665 Lei

C O M ISIA  D E  E V A L U A R E  A 
P E R S O A N E L O R  A D U L T E  CU  

H A N D IC A P

Medic Specialist EMRCM 
membru in C.E.P.A.H 3830 Lei

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie
» }

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

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

7.2. Soţ/soţie
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7.3 Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura

05.06.2020
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DECLARAŢIE DE AVERE
•>

SUBSEMNATUL AXINTE ANDREI ROLAND , AVAND FUNCŢIA DE MEMBRU 

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE LA SPITALUL JUDEŢEAN MAVROMATI BOTOŞANI, CNP 

DOMICILIUL MUNICIPIUL BOTOŞANI , cunoscând prevederile

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

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

parte
Modul de 
dobândire Titularul11

5 2007 8000mp 1/1 Contract V/C Axinte Andrei 
Roland

3 2015 804mp 1/1 Contract V/C Axinte Adriana

3 2020 1025mp 1/2 Contract V/C Axinte Andrei 
Axinte Adriana

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota

parte
Modul de 
dobândire Titularul21

2 2015 80mp 1/1 C ontract vanzare- 
cum parare Axinte Adriana

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.

1



*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie
9

Modul de dobândire

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 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NO T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 

României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

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
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NOT Ă:
Se 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

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii 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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

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

cota de participare Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro
pe an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
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V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

2020 2025 100.000 Lei

2017 2029 110.000 Lei

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 cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11- 
lea

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 venit

Venitul anual
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular C O N S IL IU L  J U D E Ţ E A N Consilier 61125 Lei
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B O T O Ş A N I

S.C . S .R .L . Consilier Juridic 1374 Lei

S.C . SR L Consilier Juridic 6282 Lei
1.2. Soţ/soţie CJP B O T O Ş A N I Medic specialist EMRCM 95678 Lei

SP IT A L U L  J U D E Ţ E A N  D E  
U R G E N T A  M A V R O M A T I  

B O T O Ş A N I

Medic Specialist EMRCM 
membru in Comisia de 

Medicina Legala
1665 Lei

C O M IS IA  D E  E V A L U A R E  A  
P E R S O A N E L O R  A D U L T E  C U  

H A N D IC A P

Medic Specialist EMRCM 
membru in C.E.P.A.H 3830 Lei

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
IA. Titular

7.2. Soţ/soţie
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7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura

05.06.2020

6



o p iu ilu i».ci i Lj ¡ u u u tu©a n 06 U rn ©
, ,M a v ro rn a ti"  B o to s a n ¡

intrare-iesire
J jfy & z I ...¿ÀnaL..Â$.L.

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, AXINTE ANDREI ROLAND___________________ , având funcţia
de CONSILIER________________________ la CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI_________________________ ,

CNP , domiciliul b o to ş a n i____________________________

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

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOT Ă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa mu zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

p a rte
Modul de 
dobândire Titularul1*

5 2007 8000mp 1/1 Contract V/C AXINTE ANDREI 
ROLAND

3 2015 804mp 1/1 Contract V/C AXINTE ADRIANA

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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 Titularul21

2 2015 80mp 1/1 C o n t r a c t  d e  v a n z a r e  
- c u m p ă r a r e

Axinte Adriana

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. 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 Medul de dobândire

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 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunnlni 
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 :
Se 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

*Categoriile indicate simt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii 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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

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

cota de participare Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii, de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni 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 
an:

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

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

2016 2021 69.500 Lei

2017 2029 110.000 Lei

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 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se 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 venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI CONSILIER 54326 Lei

CONSILIER JURIDIC 3504 Lei

1.2. Soţ/soţie Medic Specialist EMRCM 76587 Lei

S P IT A L U L  J U D E Ţ E A N  D E  U R G E N T A  
M A V R O M A T I B O T O Ş A N I

M e d ic  S p e c ia lis t E M R C M  m e m b ru  In 
C o m is ia  d e  M e d ic in a  L e g a la

2550 Lei

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6, Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7, Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării
19.05.2019
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declarajie de avere

SDitalul Judetean de Urgenta 
^  „ M a v ro m a t i"  Q o tosan i

ie^ e s ib e

LUNA,

SUBSEMNATUL AXINTE ANDREI ROLAND , AVAND FUNCTIA DE CONSILIER 

LA CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI , CNP , DOMICILIUL

MUNICIPIUL BOTOSANI , cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarapi, 

declar pe propria raspundere:

*1) Prin familie se in|elege so(ul/sopa §i copiii aflap in intrepnerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafa^a Cota-

parte
Modul de 
dob£ndire Titularul^

CURTESTI 5 2007 8000mp 1/1 Contract V/C Axinte Andrei 
Roland

MUN. BOTOSANI 3 2015 804mp 1/1 Contract V/C Axinte Adriana

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

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

2. Cladiri

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte (ari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2)

Municipiul Botosani(lntravilan) 2 2015 80mp 1/1 C o n t r a c t  v a n z a r e -  
cumparare Axinte Adriana

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

*2) La "Titular" se menponeaza. in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so(ul/sopa.

1



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 Marca Nr. de bucafi Anul de fabricafie Modul de dobandire

2. Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, coIec{ii 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.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimata

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 catre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea

IV. Active financiare

1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de investifii, 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 :
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Se vor declara inclusiv cele aflate in band sau institufii financiare din strainatate.

Institufia care administreaza 
§i adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zl

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (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, investifii directe §i Tmprumuturi 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 partic ipa te  in strainatate.

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

cota de participare Valoarea totala la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare definute (titluri de stat, certificate. obliga(iuni); (2) 
acfiuni sau pdr(i sociale in societa\i comerciale; (3) tmprumuturi acordate in nume personal.

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.
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V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul 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 vordeclara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

2016 2021 69.500 Lei

2017 2029 110.000 Lei

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fa|a 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 depa§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^/sotie

1.3. Copii

*Se except eazd de la declarare cadourile §i trata(iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I p  al I l 
ka

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.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular C O N S I L I U L  J U D E T E A N  
B O T O S A N I

Consider 38761 Lei
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S .C .  R O L A N D  P A R T N E R S  S .R .L . Consilier Juridic 3080 Lei

1.2. Sopsope C J P  B O T O S A N I Medic specialist EMRCM 34735 Lei
S P I T A L U L  J U D E T E A N  D E  
U R G E N T A  M A V R O M A T I  

B O T O S A N I

Medic Specialist EMRCM 
membru in Comisia de 

Medicina Legala
298 Lei

1.3. Copii

2. Venituri din activitd\i independente
2.1. Titular

2.2. Sopsope

3. Venituri din cedarea folosin[ei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sopsope

4. Venituri din investipi
4.1. Titular

4.2. Sopsope

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sopsope

6. Venituri din activitap agricole
6.1. Titular

6.2. Sopsope

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

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

7.2. Sopsope

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
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8.2. Soj/sope

8.3. Copii

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

Data completarii Semnatura

04.06.2018
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Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.M arch ian N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 
Model înregistrat la nr.19488 /06 ./0572019 - Operator date cu caracter personal nr. 35268

S p 'taMavromatr' Botosan.

iJStSOs
D E C L A R A Ţ I E

a membrilor consiliului de administraţie, referitoare la incompatibilităţi
L.95 / 2006 conform prevederilor, art. 178 alin (1) litera (f), 187alin.(13)

Numele si prenumele.,, .... Q
Funcţia . ( ? . ? . ! / ~ J . b  W/4T&*)7 ? *r

Adresa profesională
PiATA  (pj / -3> f

Locul de muncă ..L0calrtatea....^ .?ZP.^ .^ .l
Numărul de telefon (serviciu) numărul de telefon (acasă)..............................

numărul de telefon (mobil)........................ numărul de fax ........................
adresa de e-mail.......................................................................

Domiciliat/a în loc...^.?!^.^/.'. 
judeţul...........................

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în situaţia de incompatibilitate de mai
jos:

- „ exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi 
control ale unui partid politic;”

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 2020.



Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
S tr.M arch ian N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 
Model înregistrat la nr.19488 / 06 J  05 /2019 - Operator date cu caracter personal nr. 35268

U g3® 3
DECLARAŢIE

a membrilor consiliului de administraţie, referitoare la incompatibilităţi
L.95/2006 conform prevederilor, art. 178 alin (1) litera (f), 187alin.(13)

Numele si p r e n u m e l e . .....

Funcţia M l.̂ J.

Adresa profesională
(M A T A  R ţ£M O L\>T ( p j  t I

Locul de muncă

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

numărul de telefon (mobil).......................... numărul de fax .........................

adresa de e-mail.............................................................................

Domiciliat/a în loc.....
judeţul............................ .

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în situaţia de incompatibilitate de mai 
jos:

- „ exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi 
control ale unui partid politic;”

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 2020.



Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780
Nr.19488 /  0 6 ./ 05 /.2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

Spitalul Judeţean de Urgentă 
,,Mavromati" Botoşani

INTRARE-IESIRE

DECLARAŢIE
/

a membrilor consiliului de administraţie, referitoare la incompatibilităţi
L.95 / 2006 conform prevederilor, art. 178 alin (1) litera (f), 187alin.(13)

Nurne|e ; A^A6-C.Sj -

Prenumele..... ..................................................................
Funcţia......... .9. N.Ş j.jţdM Q .. . £ .9....9.:...4-^

Adresa profesională ,
Locul de muncă.......9.9..9.91 *7.}.9.9...... ...................................... Localitatea......'b.VPiP.Ş.t?:!.!..

Numărul de telefon (serviciu) numărul de telefon (acasă).................................
numărul de telefon (mobil)..........................numărul de fa x .........................

adresa de e-mail.............................................................................
Domiciliat/a în loc...&  9179:̂ 9:9.

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în situaţia de incompatibilitate de mai 
jos:

- „ exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi 
control aie unui partid politic;”

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 h . . . i ° . L . i l 9 ! . $ ,



DECLARAŢIE DE INTERESE
9

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

-IEŞI
U ..„..ZI ....«¿..LUNA J Z . . M

SUBSEMNATUL AXINTE ANDREI ROLAND , AVAND FUNCŢIA DE MEMBRU IN 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE LA SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA MAVROMATI 

BOTOŞANI , CNP , DOMICILIUL MUNICIPIUL BOTOŞANI ,

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

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea 
totală a 
părţilor 
sociale 
şi/sau a 

acţiunilor
S.C. SRL ASOCIAT UNIC 20 10

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

S.C. SRL ADMINISTRATOR 100%

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1. 4

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau 
neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia definută >i denumirea partidului politic
4.1.

1



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 Beneficiatul de contract numele, 
prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia 
contractantă; 
denumirea şi 

adresa

Ptoceduraprin
careafost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valo
area
totală

a
contr
actul
ui

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

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

Rude de gradul i'/ 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 
neguvemanientaie/ Fundaţii/ 
Asociaţii2/ ___________ _____ J

n 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.

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

Data completării 

05.06.2020

Semnătura

2



Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavrotnati „ Botoşani
Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; /Sc^0î3ML27Metear) d e  U r a -

i

fNTRAREJESiBE
Nr.19487/06J05/2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268 ,M avro m ati" Botossan?

D E C LA R A ŢIE

a membrilor consiliului de administraţie, referitoare la conflictul de interese

L.95 / 2006 conform art. 178 alin (2) si conform art.187 alin (13)

Numele si prenumele..... f â . *Fr.. ............. ..............................

Funcţia...... iN i i> Y b m g

Adresa profesională c.c>Kf$ii\0L_  -  < b°ros/V -f i

Localitatea....... ............................ '

numărul de telefon (acasă).........................

............................ numărul de fax ............

Locul de muncă

Numărul de telefon (serviciu)

numărul de telefon (mobil) ...........

adresa de e-mail
n _ I

Dom iciliat/a în, loc.., .9 .f?5 .
judeţul...(S .iX iiÎiibS t.i...,

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 membru in
consiliul de administraţie.

- 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 de membru in consiliul de administraţie.

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 membru in consiliul de administraţie.

- 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 de membru in consiliul de administraţie.

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 .?£/.j?£./2020



DECLARAŢIE DE INTERESE
9

SUBSEMNATUL AX1NTE ANDREI ROLAND , AVAND FUNCŢIA DE MEMBRU IN 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE LA SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA MAVROMATI 

BOTOŞANI , CNP , DOMICILIUL MUNICIPIUL BOTOŞANI ,

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
S.C.■ SRL ASOCIAT UNIC 20 10

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

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

S.C. SRL ADMINISTRATOR 100%

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

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

1



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 Ia bugetul de stat, 
local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul 
este acţionar m a j ori tar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumele/denumireaşi adresa

Instituţia 
contractantă 
denumirea şi 

adresa

Procedura prin 
caæafost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valo
area
totală

a
contr
actul
ui

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

Sofsotie................

Rude de gradul I!) 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 
neguvemamentale/ Fundaţii/ 
Asociatib-1 __

1:1 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.

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

Data completării 

05.06.2020

2



Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromatî „ Botoşani
Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812,

Nr.19487/0 6 ./0 5 Z2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

DECLARAŢIE

i0xtâ23T812?.8Setean d e  Urar- ■
ÍS „M avro m atî"  Botoşani"

! 'N T R A R E .e s ,RE ^
NR.

a membrilor consiliului de administraţie, referitoare la conflictul de interese

L.95 / 2006 conform art. 178 alin (2) si conform art.187 alin (13)

Numele si prenumele.... & ? J . J & f . ..... ..........................
Funcţia..... tNW Tbtirig

t

Adresa profesională eofv£>í¿iü¿_ 4UkBŢS4*/ - <b<yQSA  ̂I

Locul de muncă...$.! fţ.Tâ:...R9. .̂9 ....Localitatea....... ........................  '
Numărul de telefon (serviciu) numărul de telefon (acasă)..................................

numărul de telefon (mobil) ......................... numărul de fax .......................
adresa de e-mail

Do miciliat/a înloa...^. .9. T.&fx hff./.. 
judeţul ..AiL'.iSaftfcU..,

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 membru in 
consiliul de administraţie.

- 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 de membru in consiliul de administraţie.

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 membru in consiliul de administraţie.

- 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 de membru in consiliul de administraţie.

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 .?£/. &../2020



INTRARE-JESiRE
DECLARAŢIE DE TNTE . A L ,/~  f a t  #

Sp ita*ul J u ci©tean de Uraentâ 
„M a v ro m a ti"  Botoşani

Subsemnatul/Subsemnata, AXINTE ANDREI ROLAND_______________________  , având funcţia
de CONSILIER _______  la CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI________________________  ,

CNP , domiciliul BOTOŞANI___________________________

------------------------------------------------------------------- ,
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 $i 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......  ASOCIAŢIA Membru

1.2, S.C, S.R.L. Administrator /Asociat 20 100%

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 fundai iilor ori ale altor organizaţii ne<iuvernamen t a l e : __________

Unitatea
-denumirea şi adresa -

2 .1 ....... Sanatoriul

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

Membru in C.A.

3. Calitatea de membru In cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
5.1,

4. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute In cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidnlui po litic_________
4.1,

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
In derulare in 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

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura piin Tipul Data Durata Valoarea
ptmimele'denuminea şi adresa contractantă: careafost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ'soţie................

Rude de gradul I' 'ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale''Cabinete 
individuale, cabinete asociatê  societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată caro 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguv emamentale/Fiindaţii/ Asociaţii2’

’’ Prin rude. de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pc 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 1 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

19.05.2019

2



Sp ita lu i Jucietean de Urgent*, 
„IVlavrornati" Botosani

II^TRARE^-IESm E
DECLARAJIE DE TNTERESfJ k,0/ / / ^  7,r? „ J j i  J W

SUBSEMNATUL AXINTE ANDREI ROLAND , AVAND FUNCTIA DE CONSILIER 

LA CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI , CNP , DOMICILIUL

MUNICIPIUL BOTOSANI , cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, 

declar pe propria raspundere:

L Asoeiat sau acfionar la societal comerciale, companii/soeietafi nation ale, institute de credit, 
grupuri de interes economic, precum §i membru in asociafii, fundafii sau alte organizafii 
neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea depnuta

Nr. de parp 
sociale sau 
de acpuni

Valoarea 
totala a 
parplor 
sociale 
§i/sau a 

acpunilor
1.1. ASOCIATIA ROMANEASCA DE TURISM 
TRADITIONAL ECOLOGIC SI CULTURAL Membru

1

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor 
comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institufiilor de credit, 
ale grupurilor de interes economic, ale asociafiilor sau fundafiilor ori ale altor organizafii 
neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

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

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau 
neretribuite, definute in cadrul partidelor politice, functia detinuta $i denumirea partidului politic
4.1.

1



5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultanfa §i civile, obfinute sau aflate in derulare 
in timpul exercitarii funcfiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finanfate de la bugetul de stat, 
local §i din fonduri externe ori incheiate cu societal comerciale cu capital de stat sau unde statu] 
este acfionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumele/denumirea $i adresa

Institupa 
contractanta: 
denumirea §i 

adrcsa

Procedure prin 
carcafost 
iixrcdinfai 
contractul

Tipul
contractului

Data
ineheierii

contractului

Durala
contractului

Valo
area
totala

a
contr
actul

ui
Titular.................

Soyso|ie.................

Rude de gradul I11 ale titulamlui

Societal comerciale/ Persoana fizica 
autorizata/ Asocial familialc/ 
Gibinete individuale, aibinete 
asociate, societal civile profesionale 
sau societal civile profesionale cu 
raspundere limitata carc desfa$oara 
profesia de avocat/ Oiganizafii 
neguvemamentale/ F'undapi/ 
Asociafif’

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

titularul, so^ul/sopa $i rudele de gradul I obpn contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5.

Prezenta declarable constituie act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completarii Semnatura


