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INTRARE-IEŞIRE

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsem natul/Subsernnata, . ,
de huLcî M  /nT
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________, având funcţia !

' / ty /C O r r ^  ÜrTLijlPNj

Unitatea
-  denumirea si adresa -j

Calitatea deţinută *
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
U ....... ~~ — v. ■ ■

2. Calitatea de membru în organele de con re.şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit,.ale grupurilor de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa -  __________ Calitatea deţinută*

--------------------—----------------
Valoarea beneficiilor

2 .1 ........ . „ ţ )

3. C a lita tea  de m em bru în  cad ru l asociaţiilor.-profesii
3.1....... s
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•4  C âlita ţea  de m em bru  î a  organele de ,conducere ,' a d m in is t r a r e ^  control,*
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sta t,'lo ca l şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi com erciale cu capital de s tă t saii unde statul este

5.1 BenefidanJdeccr£ra±nurrde, 
preniand^dataimirea á  adtesa

M tu ria» Procedura prin T ipul Date D urata Valoarea
contractantă: ca ieafo st contractului nicheiaii contractului totalăa
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d etijm ireaşi

adresa
m aedintatj
contractul

contractului contractului

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

S ot/so tie......................

R udedegrack ilI1' ale titularului

Societăţi com eariate/Persoană fizică 
autorizată'A sociaţii fenriliale^ C abinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
d v ile  profesionale sau societăţi civile 
profesionale curăspundere lim itată cate 
desfăşoară profesia d e avocat' G g m im ţn  
re g jw n a m e rte ta ' Fundaţii/ A sociaţii2-1

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 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 
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
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S p ita lu l J u d e ţe a n  de  U rgen tă  
„M a v ro m a t l"  B o toşan i

INTRARE-IESIRE
m J z ± Î . ^ Z i ___„LUNA——..AN.....

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Sufisemnata
de ¿ & _

CNP
fut. , având funcţia

Ia ~TP7Wtü( J'U/je7&4̂ r0c üÇ&mfih 
, domiciliul i]>o7(Xj/rh}j

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum si membru în asociaţii, func

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

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 societăţ 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

ilor comerciale, ale 
'upurilor de interes

Unitatea
denumirea si adresa - Calitatea deţinută

2.1.

Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3 . 1 .... -  C m k M x i v ^ C  ~ C 7/Va /̂C _ft ~ _______ ____
____ ^  (H|Xu-i/uu / h y dftûJ- J7N , 7/fe

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, 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 Beneficiarul de contesei: numele Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata [ Valoarea
1 m ii iTeledmumitea á adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totalăa
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dawmireasi»

adresa
încredinţat»

contractul
contractului contractului

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

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

Rude de gradul T ale titularului

Societăţi camoriale/ Persoană fizică 
autorizată' Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
d\'îlepofesionale sau societăţi civile 
profesionale curâspundere limitată cane 
desfăşoară profesia de avocat/ Qr̂ nizaţii 
neguvernamoiak/ Fundaţii/ Asociaţii2'1

________________ _

1 Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2,1 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
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| J U d s te a n  d e  U rg en tă
...fvfevftsrnat''' botoşani

INTRARfc-!ESIRE 
S $ 0 3 tT  2 S  &  k> 0

..... .«Zt f> r..L U N A .......AN L ___

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, ______________________ {_______ - .7'__________ , având funcţia
de AfkJ&tfT -i t  U la  ̂ 4s>cjja  /4-,T, f  ,

d o m ic il iu l_____________

5
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru în asociaţii, func aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si 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 funda* iilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: __________

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinutăj Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea dc membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3-1......  ' vV

W frl &U IWMfi M4-M £  &D7e) l/byO f

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, 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/min ori tar: _____________  ____________ ____________
5.1 Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Praceduiapiin Tipul Dala Durata Valoarea
prenumeledenumiiea şi adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totală a
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denumirea sii
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Sol/sotie................

Rude de giaddl" ale titularului

Societăţi comadale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociată fâmiliak/ Cabinete»
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată caro 
desfăşoaiă profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ fundaţii/ Asociaţii2*

'* 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
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