
; i js|T B a B t. ■ ' t  a  U * t  :

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsejmnata,
de ¿ÍVÍP&.

, având funcţia. y
u it(^A rr/t

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

L ’ÂSociit;Săa^ acţionarla societăţi comerciale, companii/spcietaţi naţionale; iustituţiide credit, grupuride 
ihtereş eeoftomic, precum şi membruîn asoclâţii fundaţii sau alte orgaufoatil Bcguvernament&le:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor

2. Calitatea de membru î  organele de conducere, administrares! control ale sbcietaplor camerciale, alé 
regiilor autonome, ale companiHor/societaţilor naţionale, aleinstiţuţiilpr de credit, ale grupurilor dé interés 
ecdaomlc alé asociaţiilor,sau fundatijlororia le  altor organizaţii neţ u vernamentale:

Unitatea 
denumirea si adresa- Calitatea deţinută

2 .1 .

Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3 1
______________ '  íJIjímIa m  ^Lftrf}Té£‘ ~~&i H'Ât (lsf7~_________________________ ___________________________________

______ yfd.hu Lhu QfrMrffc- ________________________  ____

4. Călită t e a d e  membru în organele de conducere^ administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
detinuteîn cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic3 
4.1......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetul de 
stat, local si din fonduri externe ori încheiate cil societăţi comerciale cu capital de stat sau unde’statul ieste
acţionar maioritar/njirioritar:
S.1 Beneficiarul de contract numele, 
penumde/denumirea şl adresa______

* A „ r *f*.j  ■%*. o r  -

instituţia Procedura prin lipul Dala Durata Valoarea
contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totalăa

l



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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se 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

\ f /

Semnătura



S p i t a l u l  s jlídt'.‘v0 3 f í cír? l«ii*C'órrtá
,M avratv  Botoşani

JNIRARE-SESinE 
nr. ¿íflfí ! . .uăr..3^?„.

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnaţul/Subsemnata, ^T/f-H/fjQA^ fril  ţţ/h& L A -__________ » , având funcţia
de s M jtu Z fo i I f fK  la J 9 / T .  f f l /Ă  , H H ^ O M /FTi * b t  < ’ ,

CNP domiciliul IbOTlOtL/rMl
5

cunoscând prevederile art. Î92 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, p recum şi membru în asociaţii, fum

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii nci uvemamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută»

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/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 oryankssrii ne uvemameutalc:

Unitatea

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

Q lh ih it-________________

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

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

5.1 B eneficiatul d e contract num ele. Instituţia
i

Procedura prin T ipul D ata D urata V aloarea
prenum de/denum irea şi adresa contractantă ca rea fcs t contractului încheierii contractului to talăa

1



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

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

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

Data completării Semnătura

..y . c9 ^  io ....
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