
Subsemuatul/Subsemnata.
de GUíKM  O tf

spitalul Judeţean de  Urrjv»mă 
„M avrom ati" B otoşani

W I 5 4 R E , i e s l h e

Ifttfir. ------¿ I ----------LUNA . .r . . .A fr .

DECLARAŢIE DE INTERESE

ÿ z n r Á M :
având funcţiai

----- ii ’

cunoscând prevederile art, 292 din Codul pena/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/şocietă^'^|ÎOdâiÎ!â)̂ 8.tituţil\<df^^jdit^i^puM.49-: 
aţii sau alte organi/atiî nei>uvcniamentale:i'S

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor
l . î ...... -------------

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 neguvemamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......  — ------------------------------

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

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilpr pnjfcsional^i/sau sindicale . -■ •■£ . , - r § ■.

T

4.1. =3»

este

5.1 Beneficiarul de contract: num.de, Instituţia Pioceduraprin T p j Data Durata Valoarea
puTLnnde'deniimiiea â adresa contractantă cârc a fost contractului Încheierii contractului totalăa

1



daium ireaşi

adresa
înctedinlat5
contractul

contractului contractului

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

S ot/sode................... .i »

R ude de gradul IJ ' ale titularului

Societăţi com erciale/ Persoană fizică 
autorizată' Asociaţii ikm iliak/ C abinete 
individuale, cabinete asociate societăţi 
civile profesionale sau  societăţi civile 
profesionale o irâ şw n d e re  lim itată care 
desSşoam protesiade avocat/G gpnizata 
n t^p v em an îa îa lâ^R ax iatii/A so d ^ii2'*

y

'* 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
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Spitalul Judeţean de Urgentă 
, M a v r o i ti a t i" Botoşani

LWTRAnttrsiRE

Subse atul/Subsemnata, iiţrffrtti  U // , având funcţia
S f b  I la Sf> lut HutohfiiVhT'

domiciliul

de
având funcţia

15(5&)CUm

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

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

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
arii sau alte organizaţii ne guvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa -i

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 n e g u v e r n a m e n ta le :________________

Unitatea 
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru ţn cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.1,,^... s f a / /  f P o ~

M €A ifc& Ă &ÜLUL

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută si denumirea partidului olitic
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 contract numdc, Inâituţia Procedura prin Tipul Dala Durata Valoarea
jtotuj nebtienumiiea si adresa contractantă: careaibst contractului fridieisn contractului totaHăa

1



denumirea şi 
adresa

înaedinţat
contractul

contractului contractului

T itular.................. .. /
Sct/sode..................... /
Rude de gradul I  afetitnlaiuiui /

Sodetăţi corneroate/Persoană fizică 
autorizată' Asociaţii ikmiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asxiate, societăţi 
dvileprofeâonale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfasoată profesia de avocat/ Organizaţii 
negpvetnarncriate'' Fraxlată'A sociaţi?

/

/
l> Prin rude de gradul 1 se înţelege păririii 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 Serufiătura

i o ’îo
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Spitelul Judetean  de Urgenta  
„M avro m ati"  Botosani

intrare-iesire
NR. | h

DECLARATIE DE INTERESE
9

Subseninatul/Subsemnata, VlTft^A$iU f\ _______ /  , n ,nvand functia
de M l _______  ' la ftUaQ  K d iu lfr a Z c _________ ,

domiciliul
toiTOSfjrti______________________________________________  ,

cunoscanc^prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:

1. Asociat sau actionar la societSti comerciale, comp 
interes economic, precum si membru in asociatii, fund

anii/societSti nationale, institute de credit, grupuri de 
atii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa -j

Calitatea detinuta
Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor
1.1......  /

//
/

/
/  '

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societStilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societStilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1.......  /
/

/
//

3. Calitatea dc membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1..... '

r\M*ut)xju S m olt ^oucf 70$

4. Calitatea dc membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politico, functia detinutS §i denumirea prtidului politic
4.LZ7. 7

///
5. Contracte, inclusiv cele dt asistentS juridica, consultants juridicS, consultants si civile, obtinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar m ajoritar/m inoritar:______________ ____________  ̂ __________ ____________________
5.1 Benefidarulde con tact numele, Jnstitutia Procedure prin Tipul Data Durata Valoatea
prerum ele/daium irea a  adtesa contradanta: careafost contractului mcheiem contractului totala a

1



denumirea si 
adresa

moedintat
oonbactul

ainliactului ccnttactuhi

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

Sot/sode....................7 »

Rude de gradul I11 ale titulanJui

Societati comerdale/ Pasoana fizica 
automata/ Asodatii6miliale/ Cabinete 
indi\iduale, cabinete asociate. societati 
d  vile prolesiaTale sau societati civile 
profeaonale cu laspundae limitala care 
deslasoaraprofesia de avocat/ Qganizatii 
nEguvonam entale/ Fundadi/ AsodatiP

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

sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul 1 detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii Semnatura

i t .oh
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