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INTRARE' .ESIRE

DECLARAŢIE DE INTERES

Subsemnatul/Subsemnata, ACSINTE LILIANA , având funcţia
Asistent coordonator compartiment

de A.T.I. Pediatrie la Spital Judeţean Mavromati Botoşani ,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -  ,

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi 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...... Membru al Sindicatului Solidaritatea Botoşani
-Membru al O.A.M.M. R Botoşani
-Membru Consiliu Etic Spital Judeţean Mavromati

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.......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consu 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandate! 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu soci 
acţionar majoritar/minoritar:

ltanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
or sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
etăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
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prenum ele/denum iteaşi adresa contractantă; 
denum irea şi 

adresa

ca iea ib st
înoedinţat
contractul

contractului încheierii
contractului

contractului to talăa
contractului

T itu lar......................

S o ţ'so ţie......................

R ude de gradul I  ale titularului

Societăţi com erciale/ Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu  răspundere lim itată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvem am entale/Fundaţii/ A sociaţi?

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 

31.05.2021

Semnătura
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DECLARAŢIE DE INTERESE

SP?M avTOmgAn8 o to ï? n?n ,i

, .„(g í¿ „ t f l

Subsemnatul/Subsemnata, 
Asistent coordonator 

de A.T.I. Pediatrie

ACSINTE LILIANA 
compartiment

la Spital Judeţean Mavromati Botoşani
CNP , domiciliul

, având funcţia

?

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 şi membru în asociaţii, fund

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...... Membru al Sindicatului Sanitas Botoşani
-Membru al O.A.M.M. R Botoşani
-Membru Consiliu Etic Spital Judeţean Mavromati

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.......

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 contact numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
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pienum ele/denum iiea şi adresa contractantă; 
denum irea şi 

adresa

careafcst
încredinţat
contractul

contractului încheierii
contractului

contractului to talăa
contractului

T itu lar......................

.  .

S oţ'so ţie......................

R ude de giadul 11 ’ ale titularului

Societăţi com erciale' Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii fam iliale' Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civileprofesionale sau societăţi d v ile  
profesionale cu  răspundere lim itată care 
desfaşoatăprofesia de avocat/ Organizaţii 
neguvem am entale/ Fundaţii/ Asociaţii25 _ _ _ _ _ _ J

15 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

02.06.2020 Acsinte Liliana
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DECLARAŢIE DE INTERE
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Subsemnaiul/Subsemnata, ____  , având funcţia
de la P P /m z/d - JţOA. /)£* ,

CNP , domiciliul ,

1
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, recum si membru în asociaţii, fund

anii/socictăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
laţii sau alte organiza i net*uvemamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
......

J

C — '

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţ 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ort ale altor organizaţii ne uvemamentale:

ilor comerciale, ale 
rupurilor de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2-1.......

_ f  _
V*. ----------------------

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.1......A ţ -----------------------------------------

/
c ------------

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută si denumirea partidului politic
4-1.......  _ ^

s *(

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: __
5.1 B eneficiaru l d e  c o t o i  num ele, Instituţia P rocedurap rin T ip u l D ata D u ra ta I  V aloarea
p ren u m d d d en u m irea  şi adresa a  lia antă: care a  fost a n tra c tu lu i fric h d a ii contractului totală a
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detram ireaşi
adresa

încredinţai:

contractul
contractului contractului

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

Sot/sofie.....................

R u d ed eg ad u lI aletiaiandui

Societăţi comerciale'' Persoană fiacă 
autorizată'' Asociaţii familiale' Cabinete 
individuale, cabinete asx ia tn  societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
cksfaşoată profesia de avocat/ Q ganizadi 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii^

11 Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

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

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

Data completării

J f . œ f  obsèz
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DECLARAŢIE DE INTERËSE"^a'̂ r°™t?',Botos„i

N R.
Subsemnatul/Subsemnata, ACSINTE LILIANA

Asistent coordonator compartiment
de A.T.I. Pediatrie la Spital Judeţean Mavromati Botoşani

, domiciliul

iRARE-ieSiRR
LivanH funcţiazi JUt

5
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

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

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1 ........

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
.Membru al Sindicatului Sanitas Botoşani

Membru al O.A.M.M. R Botoşani
Membru Consiliu Etic

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului po l it ic __________________
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. Instituţia Proceduraprin Tipul Data Durata Valoarea

1



prenumele/denumirea şi adiesa ' ' contractantă 
denumirea şi 

adresa

careafost
încredinţat
contractul

contractului încheierii
contractului

contractului totalăa
contractului

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

Soţ/soţie..................

Rude de gradul I ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale1 Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
deslaşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţi i/ Asociaţii2*

r' 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

20.05.2019 Acsinte Liliana
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S oita lu l Judetean de Urganta 
„M avrom ati' Botosani

DECLARATIE DE INTERESE

£ R E -IE S IR E
r M 2 . Z I  .<X...LUNAjP ...

Subsemnatul/Subsemnata, 
Asistent coordonator 

de A.T.I. Pediatrie

ACSINTE LILIANA 
compartiment

la Spital Judetean Mavromati Botosani
CNP , domiciliul

, avand functia

5

5

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

1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, comp 
interes economic, precum §i membru in asociatii, func

anii/societSti nationale, institufii de credit, grupuri de 
atii sau alte organizadi neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
pai*tilor sociale 

§i/sau a actiunilor
1.1......

2. Calitatea de membru m organele de conducere, administrare §i control ale societStilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nafionale, ale institujiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale §i/sau sindicale
3.1......Membru al Sindicatului Sanitas Botosani
Membru al O.A.M.M. R Botosani
Membru Consiliu Etic

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridica, consultants juridica, consultants §i civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local $i din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele, Institupa Piocediuaprin Tipul Data Durata Valoaiea

1



'  *

prenumele/denumirea $i adresa contmctanta: 
denumirea §i 

adiesa

careafost
incredin̂ at
contractul

contractului Tncheierii
contractului

contractului totalaa
contractului

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

Soy'sojie................

Rude de giadul 11 * ale titularului

Societal comerciale/ Persoana fizica 
autorizata/ Asocial familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societal 
civile profesionale sau societal civile 
profesionale cu raspundere limitata care 
desfa$oara profesia de avocat/ Gganizâ ii 
neguvemamentale/ Fundapi/ Asociâ ii2’

1 ’ Prin rude de gradul I se in^elege 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, 

sotul/sopa §i rudele de gradul I obpn contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul Tmpreuna cu sotul/sotia §i 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

04.06.2017 Acsinte Ljliana
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Spitalul Judeţean de Urgentă 
„M a v ro m a ti"  Botoşani

REp-IESIRE
C^LUMA^i-AN

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, ACSINTE LILIANA , având funcţia
Asistent coordonator compartiment

de A.T.I. Pediatrie Ia Spital Judeţean Mavromati Botoşani ,
CNP , domiciliul

5

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 şi membru în asociaţii, fum

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......Membru al Sindicatului Sanitas Botoşani
Membru al O.A.M.M. R Botoşani

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.......

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, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea

1



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa

careafost
încredinţat
contractul

contractului încheierii
contractului

contractului totală a 
contractului

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

Soţ/soţie................

Rude de gradul 11} ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu lăspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2*

1 ( Prin rude de gradul I  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 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 Semnătura

15.06.2017

if

Acsinte liliana

2


