
DECLARAŢIE DE INTE

Spitalu l Judeţean  de Urgentă 
„M avrom ati Botoşan i

- i-

Subsemnatul/Subsemnata, J având funcţia f
de 5 / ó / ^ / y  /  z t  *= F ~  la V c A j ‘ Sh

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

I 1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
inţeres economic, recum si membru în asociâţii.'funt

nii/socictăţi naţionale, in tituţii ie credit* grupuri’ de 
aţii sau alte Organiza i  neguvernameriitale: i  , Z

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
i - i ......  K / < J  *< x i/ C 1 Q  t f c T x / t '

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 nc uvcrnamcntale:

lor comerciale, ale 
'upurilor, de interes

....... . ■ , i, i-t
Unitatea

-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută
>

Valoarea beneficiilor

2-1.......  7 . / ^ , ^ .  , . . . . . .

J

3. Calitatea de membrii în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.1.....*  _y _  _  _ A __ . _______ _

___/ Z ^ ^ 7 7>A ŷ ¿j-.fy ¿L> >¿f/~zy

4. Calitatea de membru în organele’ de' conducere,’ administrare şi. control, retribuite sau neretribuite,' 
deţinute în cadrul partidelor poBtice, funcţia detinuta şi denumirea partidului politic Z .f ; .

j z i

5. Contracte, inclusiv cele de asi stenţă juridică, consultahtă ju ridică, consultanţă şi cfnle, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitări
sfa t. In ra l si Hin fo n rlu ri e i t f r n f

ţ funcţiilor, mân
firi înriirfsttfl n i

datelor, sau dl
«nrietflH rnm

;mnităţilor 
erctale cu

publice fina» - v :-_ .... ’
ra n ifa i  dp s t

nţate de la b
af sa ii îinirlp s

ugetul de

acţionar majoritar/mtaoritar: Z Z ‘ ' • • ■ Â’-fţ* * ■ ‘ ->V ,
»’ V: . *5 '■ "

- h  . W■- # _ • *¿3•«* ;t ~ * -
5.1 B m d k ian i de contract numele^ Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumde/dmumirea şi adresa ccnlractantă: caro a fost «intactului încheierii contractului totală a

1



denumirea si»
adresa

maediniat
contractul

antractului contractului

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

Sd/sotie................

Rude de gradill1 ale titularului

Societăţi cornerdale/Pereoană fizică 
autorizată'' Asociaţii familiale' Cabinete 
individuale, cabinete asadate, societăţi 
cMeprafeionale sau societăţi civile 
profesionale cu tăspundere limitată cate 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
negpvanamenaale/ Fundaţii/ AsodaţiP

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.

2



¡ntrare-lesire
DECLARAŢIE DE INTERESE 2,

Spita lu l J u d e ţe an  d e  U rg en ta  
, ,M a v ro m a ti"  B otoşan i

Subsemnatnl/Subsemnata, 
de ASISTENT SEF

ZAHARIA TAMARA MARIANA
la

. _  __ , având funcţia
_ „ ___ „.._ >

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

I. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/sodetăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
i interes economic precum si membru în asociaţii, fund

1 Unitatea
-  denumirea şi adresa -

aţii m u  alte organize

Calitatea deţinută

iţii neguvernan
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

tentate:.,,.....  .___
Valoarea totală a
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
[ 1.1......  NU ESTE CAZUL
i

t ’ ■ ni ,i 1 ... ....... ...... r..... ...

regiilor autonome, ale compuniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor di interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii «guvernamentale: _____  ,

Unitatea
2. 1.

-  denum i rea s i adresa -  
NU ESTE CAZUL_________

Cali tatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1. MEMBRU SINDICAT SÂNI TAS 

MEMBRU

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.......  ......................................  ............ ~___ _

NU ESTE CAZUL

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 Baiefidanî de contract numele, j Instituţia [ Praceduiaprin ; Tipii i Data Duiala Valoarea
piOTiirde/dawmireaáadK^ contractantă: 1 careafest ! asitradului i încheierii contractului tdalăa

1



denumirea şi 
adresa

maedinlat
contactul

«intactului
—v—-----------

cantraaului |

Titular.................
î

NU ESTE CAZUL

S

Sotkme..... ........

NU ESTE CAZUL
Rude de gtadul I'* de titularului

NU ESTE CAZUL
ScddadimrerdabTasoanăfiâcă 
autt^W.Asodap6miiliale/QjiiTde 
iiidKidiBl̂ cabir^asocsifc, sade® 
dvileprofesonale sau sodetăţi dvile 
proicscoale cu tă̂ xindere limitată care 
des&oaiăpîofesia de avocat/ Qprazaîii 
i kuuv urai i «si! Jd Funsi#' AscxaaliP

NU ESTE CAZUL

?

i

Prin rude de gradul î  se înţeiege 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 radele 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 radele 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 

25 05 2020
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Subsemnatul/Subsemnata,
de ^ V S /  - \ fe r r ~ -

DECLARAŢIE DE INTERE

Spitalul Judeţean de Urgent6 
H „M avrom ati Botoşani

E-IESIBE,7  s?
;/zi ....GrMna 4 " ai

INI

f
. , f , - . având funcţia

la c / S  7 4 /  U%L ^ /¿ < 2  ¿■ 'tsT// ' ¿ ^ / X )

domiciliul O ^ D ç r f^ //

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, 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...... / / ' t 7 & S Î7 ^

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....... f a U  a ? /

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

n  ^  ~

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 . i ...... A / i y  c . c /z

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 Beneficiarul de contract numele, Instituţia

» Pnoceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
prenumele/denumirea şi adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţai»
contractul

contractului contractului

Titular................. A/ue l̂7~^
(W tc/c

Sol/sotie................. / ţ /c /  / <

Rude de gradul I1! ale titularului c

Societăţi comereiak/ Persoană fizicăj
autorizată̂  Asociaţii IkniMe/Cabinele 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civileprofesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată caic 
desfăşoară profesia de avocat/ Qrţ^nizaţii 
neguveîrmientale'RBxlaţii/AsociaţiP

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

2



SpitsSu! Judetean d© Urgent^
jvidvromau" Botosani

DECLARATIE DE INTERE&lp'~“

avand functia fSubsemnatul/Subsemnata, , _________
de / ) & ) & /  la ? 4-£-cS£^ f 7 c / 4 € r 7 ^ 4 r /<*'

, domiciliul / ^ o / O  / ^ V /

5
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, companii/societati nation ale, institufii de credit, grupuri de
interes economic, precum $i membru in asociatii, fund atii sau alte organizafii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

§i/sau a actiunilor
1.1......  ......  ^

s '
c__________________________________

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societajilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nationale, ale institufiilor 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.......  ....................................... ^

< z.— — ----------------------- ----------
3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1 . f j& h / b A ^  £ > /A ^ h W -r  — v / ^ f ^ / 7 4 6 _____________

/7 & /7 /6 £ g / o>-A -.h .A , -

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultant:! juridica, consultant §i civile, obfinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitafilor publice finantate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar: ______________ ____________ _________ ___________ _________ __________
5.1 Beneficiarul de contract numele, Institutia Pioceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
prenumeledimumirea §i adresa contradanta: caieafost contractului incheierii contractului totala a

1



denumirea §i 
adresa

medintat
contractul

contractului contractului

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

/

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

Rude de gradul I1} ale titularuhi

Societati comerriale/ Persoana fizica 
autorizata/Asodatii familial Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societal] 
civile profesionale sau societati dvfle 
pnofesionale cu raspundete limitata caie 
desla§oara pxofesia de avocal/ Qrganizatii 
reguvemamentale/ Fundalii/ Asociatii2)

/

1} Prin rude de gradul I  se intelege parinti pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2> Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, 

sotul/sotia §i rudele de gradul I obtin contracte, a§a 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 I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii

2



 1 

 

 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ZAHARIA TAMARA MARIANA , având funcţia  

de ASISTENT SEF la SP. JUD. MAVROMATI BOTOSANI , 

CNP   , domiciliul BOTOSANI 

________________________________________________________________________________________ , 

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 

1.1…...NU ESTE CAZUL    

    

    

    

    

    

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……NU ESTE CAZUL   

   

   

   

   

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

3.1…...MEMBRU SINDICAT SANITAS 

              MEMBRU UAGMR 

 

 

 

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……NU ESTE CAZUL 

 

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță 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: 



 2 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 

prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia contractantă: 

denumirea şi adresa 

Procedura 

prin care a 

fost 

încredinţat 

contractul 

Tipul 

contractului 

Data 

încheierii 

contractului 

Durata 

contractului 

Valoarea 

totală a 

contractului 

Titular …………... 

NU ESTE CAZUL      

Soţ/soţie …………... 

NU ESTE CAZUL      

Rude de gradul I1) ale titularului 

………… NU ESTE CAZUL      

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 

neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2) 

NU ESTE CAZUL      

 
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 

societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 

5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor. 

 

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

 

 

Data completării Semnătura 

  

..................................... ……………………………….  

 



D E C L A R A T I E  D E  IN T E R E S E  'N T R A R E - jE S LR e

Sp ita lu i Jude tean  da  U rgentS  
„M a v ro m a ti"  Botosani

Subsemnatul/Subsemnata, _  S M U G /4 M 9-. avand functia
de \J<f~7~ & 3 / _ _ _  la 5 J J / - *5h M  Ar ^ W T /̂  ,

domiciliul _
S T U c V 1' ^ 3 / ' Q j ^ f / ______________________________________H "

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

1. Asociat sau actionar la societSti comerciale, companii/sotietati Rationale, institutii de credit, grupuri de 
interes economic, precum ?i membra ta asociatii, fundatu sau alte organizatii neguvernamentale: , _  '

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

si/sau a actiunilor
1.1......  *■---- ---------- ----- ^

__

~ s _ __________  = -s— ~——i

ar autonome, ale comjpaniilor/societatiior nationale, Sle institutiilor de credit, ale grupurilor de inheres

Unitatea
denumirea si adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2. 1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, 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 on  incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 Benefidaml de contract numde; Institutia
....— t.-'

Ptoceduraprin Tipul Data Durata
r __ -. .. .

Valoarea
pienum dedenum irea si adresa coTtradanata: caieafcst contractului incheierii contractului totala a

1



denumireasi
adresa

moedintat
contractul

oontractului contractuhn
<

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

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

-

Rude de gradul I1} ale titularului

Sodetati oometdale/ Persoana fizica 
autodzata/ Asodatii fam iM dQ binete 
indjdduale,cabineteasodate, sodetati 
civile profesionale sau sodetati dvfle 
profesionale a i  raspundem limitata care 
desfeoara profesia de avocat/ Ggarrizatii
neguvemamentale/ Fundatii/ Asodatii^

Prin rude de gradul I  se intelege parinti pe lime 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 contracted 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I 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

2



S p ita lu l Judetean de U rgenta Û 3& ^ sxiu ij\v'/WSVr8rnrttf!̂ S'*“**jr9ent&
Str. Marchian Nr.ll; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0251 518812; fax 10231 517J80 ^ O to san i

n W R A R E -I E S m  
..2 , 1 ^ 4  in  I f

DECLARAJIE DE INTERESE 
(Model Ord.M.S.632/2006)

a membrilor comitetului director, consiliului de administratie, personalului cu functii de conducere 
(sef de sectie, sef de laborator, sef de serviciu)

Numele .................
Prenumele ..... ..........  -
Fun c jia ...... .1. / ...., S J?C z77 .. .fTTT.f? <S/
Adresa profesionala - Spitalul Judetean de Urgenta ,,Mavromati''l3btosani.
Locul de munca . . . //{s^ o  o  £> £  ,
Adresa

Codul p o s ta l................Localitatea .......... .........................................................................
Numarul de telefon ( s e r v i c i u ^  .num arul de telefon (acasa)
.•..tttttt.............  , numarul de telefon (m ob ill numarul de fax
......................... , adresa de e-mail
A)Interese personale
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Partic ipare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile mentionate mai sus:
|_| niciuna

(Denumirea so c ie ta tii......................................) (detinere de (Natura participarii financiare)
actiuni)
2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o remunerare personala 
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata) 

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): conferinte §i alte actiuni de formare 
J^ n ic iu n a

(Denumirea societatii)
2„3.Altele

niciuna

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR) 
J^ n ic iu n a

(Denumirea societatii)

1
(Natura activitatii)



4 .Indicati mai jos toate legaturile cu sodetati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, d istribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

B)Interese ale sotului/sotiei
Numele §i prenum ele .......................................................
Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile mentionate mai sus: 

niciuna

(Denumirea so c ie ta tii.............................................) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activitate/activitati care conduce/conduc la o remunerare personal!
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata) 

niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
entii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice

(Denumirea societatii) (Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)
2.3.Altele

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.1ndicat;i mai jos toate legaturile cu sodetati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, distributie, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tarjLa4e societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

C)Interese ale rudelor de gradul I (paring, copii, frati)
Numele, prenumele §i tipul de rudenie

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Participare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile mentionate mai sus: 
L^Tniciuna

2



(Denumirea soc ie ta tii.............................................) (Natura participarii financiare)
(detinere de actiuni)
2.Activitate/activitat;i care conduce/conduc la o remunerare personala
2.1.Legatura/legaturi durabila/durabile sau permanenta/permanente (LD) (contract de 
munca cu remunerare regulata]^
^ ''fiic iuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 

^J^fmiciuna

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiinj;ifice)
2.3.Interven^le/interventii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 

^J^pnlciuna

(Denumirea societatii) (Denumirea produsului pentru care s-a fntocmit raportul de 
expertiza)

2.4.Intervent;ie/interyent;ii punctuala/punctuale (IP): a c t iv ity  de consiliere 
J_^niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)
2.5.Interventie/in{efventii punctuala/punctuale (IP): conferinte §i alte actiuni de formare 
|_rL niciuna

(Denumirea societatii)
2.6,Altele

(Subiectul conferintelor sau actiunilor de formare)

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)

J^ n ic iu n a

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4 .Indicati mai jos toate legaturile cu soc ie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, distributie, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

D)Interese ale persoanelor aflate in intretinere 
Numele §i prenumele

Indicati mai jos toate legaturile cu societatile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu

3



reprezentant;ele din t;ara ale societat;ilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala. 
l.P a r capitalul unei soc ie ta l din categoriile men^ionate mai sus:
J r̂tfni

2.Indicate mai jos toate legaturile cu societati comerciale, indiferent de profilul acestora: 
productie, prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentant;ele din tara ale societatilor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
exportatoare.

declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca toate interesele directe sau indirecte 
susceptibile de a aduce atingere obiectivitatii de care trebuie sa fac dovada in cadrul 
mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta in legatura cu cele ment;ionate 
mai sus.

(Denumirea so c ie ta l 
de actiuni)

) (detinere (Natura participarii financiare)

Subsemnatul/Subsemnata

4



DECLARAŢIE DE INTERESE

„Mavromati* Botoşani

INTRARE-IESIRE ^

Subsemnatul/Subsemnata, funcţia de

? ? D . .^ , la Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani, 

domiciliat în 7f.
/

CNP

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 1 ; Nr‘ de p^ ‘ Valoarea totală a
- denumirea si adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale şi/sau a

5 de acţiuni 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 Calitatea deţinută Valoarea
- denumirea şi adresa - beneficiilor

2.1..........  *-------------------------5

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

3.1..... / 7 6 / 7 V v ^ se-f-
/?• - f  5

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 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:

t ».• Procedura Instituţia3 Drin C0 r6
5.1 Beneficiarul de contract: numele, contractantă: w , Tipul Durata
prenumele/denumirea şi adresa denumirea şi . a °.s

adresa . f  .
contractul

Data
contractului ir,cheierii c o n t r a c t u | U j 

contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

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

Soţ/soţie............

Rude de gradul I1) 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 
neguvernamentale /Fundaţii/Asociaţii2)

*) - punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins

"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, prenumele/ denumirea 

şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului



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

Soţ/soţie.............

Rude de gradul l 1) 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 
neguvernamentale/Fundaţii/ 
Asociaţii2)

I

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 pct. 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'


