
DECLARAŢIE DE INTERNE

Spitalul Judeţean  de Urgenta
 ̂ „M avrom ati' Botoşani

iN T R A R E - I t S I B f

Subsemnatul/Subsem
de _ & b . 3 - n .»  .

, având funcţia

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

I. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, co opanii/societăţi naţionale, instituţii de credit,' 
ihtereseconomic;precuni'siimeinbruînasoclâţii,fundaţiisalu aIteort>anizatii neguverhamentaie:

auri de

Unitatea
-  denumirea şi adresa ■ Calitatea deţinută

1.1.

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor

2. Calitatea de membru în organele dè conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor auto r ome, ale companiilor/sorietăţiior naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii ne uvernamentaie:

Unitatea
-  denumirea si adresa

2. 1.

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3.' Calitatea de.membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale ; '
k ^ H d a x W  ¿7

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinutek cadrul partidelor politice, funcţia deţinută si denUmiresŢpartidului olitic ~ ’■ '  ̂4 4l
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 bugetuljde

acţionar maioritar/minoirltaf:  ̂ * s;: .
; ’ ’,ir &■. v * - - „ % f , ‘, t.

* * _ , V * * .  . *Vr i
. .. .  - - * ,Ş3fc

. i .  k
.. •' ' ï ï ., *

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia» Procedura prin Tpil Data Durata Valoarea
prenumd^dœumiica â  adresa contractantă: care a fost contractului iricheierii contractului tcdalaa

1



d e ru m ire aşi

adresa

m a ed in ţa t

contractu l

contractului contractului

T itu la r........................

S o t/so tie .................. ..

R u d e  d e  g jad u l i"  aletiiu ian ilu i

Societăţi com ercia le ' P ersoană fizică 

autorizată/ A sociaţii fem iliale'' C ab inete 

individuale, cab inele asociate, societăţi 

d v ilep ro fesio n ale  sau  societăţi civile 

profesionale c u  râspundere lim itată ca te  

desfăşoară p ro fesia  d e  avocat/ G g an iza ţu  

n eg u v an am crta lo '' F undaţii/ A so d a ţtP

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
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DECLARAŢIE DE INTE

Subsemnatiil/Subseimiata, !  t i  t
de aü._ ¡U___ »*

W . v având funcţia
....K3SÈ33

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii i  iraţionale, instituţii de
membru în asociaţii, funda I sau aite organizaţii neguvernflmentale;

Unitatea
denumirea si adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

1.1.

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

si/sau a acţiunilor

2.' Calitatca de membrra un-organele de'ccnducere,administrare şicon lroi ale socletăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiîlor/socieiăţiîbr naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic,- ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor or anizatîi ne uvernamtentaîe:

Unitatea
-  denumirea şi adresa -

2.1.

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3* Calitatea de membru îp cadrul asociaţiilor profesionale sî/sau sindicale :
3 .r .H

4: Calitatea-de membru7 în 
deţinute bi cadrul partidelor

or
pol

panele de conducere, âdminis 
itice,fuhcţia detinutăsi denun

trare şi control, rétrib 
urea artidului oiîtîc r

uite sau neretribuite,'

4.1......
«_

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică? consultantă juridică, consultanţă şi cildle, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitarii funcţiilor, mandatelor sau d<muutăţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local si din fonduri cxtcrnt ori încheiăte'cu societăţi contiercialc cu ; capital de stait sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar & * \ :. V r v>. , ' - : > ” - *, $  : I: .?t‘'
5.1 Beneficiarul de asiln^ numd^ Instituţia lVoceduraprin Tprl Data Durata Valoarea
prenumde/daiumiica şi adresa contractantă: cansafost contractului ftriieiaii centratului totalăa

1



daaimiœasi
3

adresa
înctedinlat

7

contractul
contractului contractului

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

Sd/sode.................

Rudedegjaduir ătetitulaiului

Societăţi oomeraalo' Persoană fizică 
autorizată’1 Asociaţii femiliale' Cabinete 
individuale, c a te te  asociate, societăţi 
dvflejrofesionale sau societăţi civile 
profedcnale mrăspundere limitată cate 
desfăşoară profesia de avocat/ Ggardzaţii 
neguvaiiamcrtak/ Fundaţii/ ^sodaţii2-1 _________

Prin rude de gradulI 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 pentrn inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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1 Spitalul Judetean de U rgenta  
,,M avrornati" Botosani

INTRARE-IES1RE
LUNA Q ./aN ?QMR.

DECLARATIE DE INTERESE

SubsemnatulSubsemnata, . . , avand functia ^
de i aV vHasLvC1 ox ‘ \ __ /S^UAclUa

___________________ , domicil iul

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

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

anii/societSti nationale, institutii de credit, grupuri de 
atii 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......

y

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

lor comerciale, ale 
'upurilor de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1.......  f /

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3-1......  Q fV tfK 'fc  —  . I ~

r j

s

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, 
detinute in cadrul partideior politice, functia detinutS si denumirea partidului politic______________

5. Contracte, inclusiv cele de asistentS 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 ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar: ________ ______________________ _______________________________
5.1 Baiefidarul de contract numele, Institutia Procedure prin Tqjul Data Durata Valoarea
preriumele/denumitea si adresa contractanta: care a tost contractului incheierii contractului totala a

1



denumirea si>
adresa

incrcdintat
contractul

ccntractuhi oontractului

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

Sol/sode.................
5 5

Rude de gradul I11 ale titulanM

Sodetati comerciale/ Persoana fizica
5

autorizata/ Asodadi femiliale/ Cabinde 
individuale, cabinete asodate, sodetati 
chileprofesionale sau sodetati civile 
profesionale cuiaspunderc limitata care 
desfisoaraprofesiadeavocat/ Qganizatii 
neguvemamentald Fundalii/ Asodalii2̂

Prin rude de gradul I  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 rmpreuna 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 dcclaratie constitute act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semnatui a

!£,. o \ , AoJ©
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