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Subsemnatul/Subseranata,
de 3 f^=-9fe<g fg -  k g Z g g y fT

ro

/  / l y , având fuñera
la £P. <?

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

L itoociaf'^iu acţionar la societăţi comerciale,' coi
interes economie, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sân alte orfanizatît ne >uvernamentaltei

de credit, grupuri de■t _a  ^ r  $ •**. ■ ~

Unitatea
-  denumirea şi adresa -

Nr, de părţi Valoarea totală a 
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

i de acţiuni şi/sau a acţiunilor
1.1.

re^jlor auto 
economic, ale asociaţiilor sâni

iicere, administrare şi control ale^orietăţilor comerciale,’  de ţ 
ocietăţilor naţionale, idé institatiilSir de credit, ale grupurilor de intern 1

2.1.

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.h / . . , ....? & e 5 e r ţtn T F ’ -  17

y v n C I .  ~ siA  , c 2̂ - S P \

1
--H

-fb T  *

4. Calitatea de membru,în-vorganele:de.conducere, administrare<şi control, retribuite sau neretribuite, 
de'inutc în cadrul iârtidclor oiitice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic * * v> ’">
4.1......

5. Contrame, inclusiv crié de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
deîn derulare în dmpnl exercimrii funcţiilor, mândateţor saii demnităţilor publice finanţate de la  ̂

stat, local şi din fonduri externe ori Snbheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau nnde statul este 
acţionarmajoritar/minoritar: •*' v *"
5.1 Beneficiarul de contract numeh 
ptenumdadenumiiea şi adresa

¡ bătaia Ptooeduiapnn j Tipul Data Durata Valoarea
j contractantă careafist , contractului, fttthrieriî contractului tetefea

1



denum irea & 
adresa

T itular.....................

1

1

Sctfsotie.................. _» r

Rude de gradul f 1 ale tfodardui

SorietăpoO T naciale'Pasoatăfizkă 
autorizată' Asociaţii fermHafe' Cabinete 
iiriiv iduak  cabinete asodate, societăţi 
civile profesionale sau so ciety  civile 
pofesitriale cu ra^x iid ere  limitată care 
desfaşoarajsofesiade awocai/Ogar aţii 
reguvem am aSale' fundată/ A æ ciati? z

contractul
ocrtraduluri contactului

> r

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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Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str. Marchian N r .l l;  Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 

Model înregistrat la nr. 19489 706 /05  /2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

D E C LA R A ŢIE

S pita lu l Jude ţean  de U rgentă  
„M a v ro m a ti"  Botoşani

'v  i £ Efc* t « a  v a r £

2 0 > M L o t '

a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese
L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Numele si prenumele.. 

Funcţia

.....Î..... ................

.sectia/compartimentul..C?i%'M^,^fe.,'2(..Îr?^^"

Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta,.Mavromati”  Botoşani sectie/laborator/ I

I str. . Marchian nr. 11............................

Subsemnatul / a M___

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de conflict 
de interese de mai jos:

a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care 
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

Soţul/soţia, rudele ori afinii până ia gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau 
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în 
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, 
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia de manager.

Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori 
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa 
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea 
de fals în declaraţii.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Data Semnătura



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

DECLARAŢIE DE INTERESE

INTRARE-IESÍHE
NF 1i .... / luna/ t:....a h

Subsemnatul/Subsemnata,
de c fc

CNP

/„ /$ 3 S ^A / _ ___  , având funcţia

domiciliul A > cn P  £ # A / / ,

cunoscând prevederile art. 292 in 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, fum

anii/societăţi naţiom 
a i sau alte or anizj

tie, instituţii de credit, grupuri de 
iţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa -j

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 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 
rupurllor de interes

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1....... __________
^

.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3.1......  ch ? Kt< & C A n L u  D i& ô e ,U > /y

-  :____' c  /?

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....... .... ............

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 a  ntract numele. Instituţia

»
Procedura prin Tipul Dala Durata Valoarea

pramreta'doTumirea şi adresa contactată: care a fost contractului focheserii contractului totelăa

1



denumireari
>

adresa
nxaedinfat

?

contractul
contractului contractului

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

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

RndedegaduH1 aletitulatului

Societăţi oomadale/ Persoană fizică 
autoizată'Ascdadilkniliab'Cabinde 
individuale, cabinete aæriate, societăţi 
dvilepiofesionale sau societăţi dvile 
profesionale cu răspundere limitată cate 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
ncguvarauentale' Fundaţii/Aædatif1

^ 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 mdele 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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IV T  Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str. Marchian N r .l l;  Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812;-fax  .0231-517180^ 
Model înregistrat la n r .l9489 /  06/O S /2019 Operator date o f

D E C LA R A ŢIE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese

L.95 / 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.(15)

Numele si prenumele..... .......................................................................................

Fu neţi . J& ikg s . / . . . .. sectia/com partimentu I. C//AÂuts>ddL .< k/. &A7&P'

Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta„Mavromati'’ Botoşani sectie/laberator/—

'SeTV icnifb ircrcr/c0rTTTrartim ent,^^^^.f^$3!^ . Marchian nr. 11...........................

Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)..............rCT^:.....................

numărul de telefon (mobil) .................. .’’î^ ..., numărul de fax  ................................

adresa de e-m ail....................... ..........................................................

Subsemnatul / ...................... domiciliat/p în Io ă b fd .k â e '/ r

judetuli^îf?.^s5ftiy’
Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de conflict 

de interese de mai jos:

a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care 
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau 
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în 
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, 
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia de manager.

Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori 
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa 
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea 
de fals în declaraţii.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Data /...... I . Semnătura



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

1. Asociat sau acţioliar Ia societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund

anii/socieţăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 1 
aţii sau alte organizaţii neguvemamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea deţinutăj

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

M u c f r t t K -

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 orgahizâţii neguvemamentale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută1 Valoarea beneficiilor

T 11.......
Alo

3. Câlitateâ de membru îfa icadrul ă^dciâţiilor profesionale si/sau sindicâlfel v,
3.1......

M ^ /U b b u L . i  f  c M / la c ^  b O f '
O u i nU  CAO./ s./' M t /M ëzcéM M

4.1

5. Contracte, inclusiv cele dc asistenţă juridică, consultantă juridică, corisultariţă şi civilc, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mahdatelorsau 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 

ionâr maîdritar/minoritar: ’ A  ̂ ,T- . ...aviiiiiiai; niajui iiai/ iiuiiui iiai ţ
5.1 Beneficiarul de contract: numele

. r '. . x' iţ>.. '
Instituţia Proceduraprin Tipul Data Durata

■J. V* ■ . ţ'.! .. ’
Valoarea

praunneledaiumiea si adresa contractant: caca fost contractului încheierii contractului totalăa

1



denumirea şâ 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

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

Rude de gradul I11 aletitularului

Societăţi cometciale/Pasoană fizică*
autorizată'' Asociaţii fămiMe/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
rivile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu tăspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi?

IJ 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

,..L
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Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
S tr .M arch ian N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon0231 518812; Jdx .0231 517780

Spitalul Judeţean de Urgentă 
»Mavromati" Botoşani

INTRARE-IESIRE

.... ̂ ill& . l  Iperator date cu caracter personal nr. 35268

Spitalul Judeţean de Urgentă  
„M avrom ati"  Botoşani

DECLARAŢIE
a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical referitoare Ia conflictul de Interese

L.95 1 2006 Art. 178 alin (2) conform art.185 alin.{15)

Subsemnatul / a: ./*............................... domiciliat/a în loc

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta„Mavromati” Botoşani sectie/laborater/

servlciu/birou/compartiment,- str. . Marchian nr. 11............................
Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812, numărul de telefon (acasă)

numărul de telefon (mobil) numărul de fax ......................................
adresa de e-mail........................................................................

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, câ nu mă aflu în nlciuna dintre situaţiile de conflict 
de interese de mai jos:

a) Nu deţin părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31 h 990. 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentale care 
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

Soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, nu deţin părţi sociale, acţiuni sau 
interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvemamentale care stabilesc relaţii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de manager.

b) Coţuf/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv nu deţin funcţia de membru în 
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, 
inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care la care exercit funcţia de manager.

Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care sau soţul/soţia, rudele ori 
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa 
îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal referitoare la infracţiunea 
de fals în declaraţii.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.

Data ^ ...^ ..Æ O IS Semnătura



CNP

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

1. Asociat sau acfionar la societal comerciale, companii/societati nafionale, institufii de credit, grupurl de

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

§i/sau a actiunilor
1.1.......  ^

2. Calitatea de membra Tn organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societajilor nationale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organ izatii neguvernamentale:______________________

Unitatea
-  denumirea §i adresa Calitatea detinuta Valoarea beneflciilor

2.1

3. Calitatea de membra in cadraLaspciatiilor prof&sionale $i/$au sindicale
3.1 - J X i* .

h e r / 8A<J
, B - r

4. Calitatea de membra Tn organele de conducere, administrare $i control, retribuite sau neretribuite, 
detinute Tn cadrul partidelor politice, functia detinuta §i denumirea partidului politic______________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta juridica, consultanta §i civile, obtinute ori aflate 
Tn derulare Tn timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnita{i!or publice finantate de la bugetul de 
stat, local $i din fonduri externe ori Tncheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Benefidarul de contract numde, 
prenumdddenumiiea $i adresa

Institujia
contractanta

Procedure piin 
caieafost

Tqxd
contractului

Data
incheiaii

Durata
contractuhi

Valoarea
totalaa

1



denumirea §i 
adresa

incredintat
contractul

contractului contractului

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

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

Rude de gradul I]) ale titulariM

Societati comadak/ Persoana ftaca 
autorizata/ Asodatii familiald Cabinete 
indmduale,cabineteasociate, sodetati 
civile piofesionale sau sodetad civile 
pnofesionale cu raspundere limitata cans 
desfa§oara pofesia de avocat/ Qr^nizatii 
neguvemamentald Fundatii/ AsodatiP

n Prm 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, 

soful/sotia 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 Semnatura

.£?. .fy.. r.. ^

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

S pita lu l Judeţean de Urgentă 
„M a v ro m a ti"  Botoşani

NR..

Subsemnatul/Subsemnata, Ps* ( j  ________  , având juncţia
d e  v  .n  ^ -----£ : f  l a  ^  ^ V \  ’

CNP , domiciliul prT ,

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 d 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

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

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1....... ^

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
 ̂ 1 \

------------------------------- .  "v - v  / /  o  ^ -------------------------------------------------------

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 aflat 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul d 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul est 
acţionar majoritar/minoritar: _______________ ____________ __________ ___________ ___________________
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
ptenumdodenumiiea şi adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului%

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

Sot/sotie................ —" ---- '

Rude de gradul I1] ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale'' Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăli civile 
profesionale cu răspundere limitată cane 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguveniamentale/ Fundaţii/ Asodaţii2)

-

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 Semnătura

O

2



DECLARATIE DEINTERES
NR.

Spitalul Judetean da Urgants 
„Mavromati" Botosani

Subsemnatul/Subsemnata,

CNP

G pfr^taZ
_________ > avand functia

(ifr ttm p m r o£yoye% h- _
domiciliul /&6T&9Qtfr,

9

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

' " gajgTjgjŷ qiWi

iga ;; .a. â -aAâ .v..

5. Contracte, inclusiv ccle de asistentS juridica, co n su ltan t juridica, consultants si civile, o b tin n teo ria
A t e  ti A -« .a a . »« «* • . a .  -to a -a.w.aa a a • a . .in derulare ifltim pul exercitarii funcJiUor, mandatelor sau < 
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu sod eta ti cojZju •• Z ' \  '•' 7 .. .v . •: . . '  ’ •» V *

ilor publice finantate de la bugetnl de 
Cu capital de stat sau unde statu! este

^ x 4 :  - •

1. Asocial: sau actionar la  societati comerciale, companii/societati nafionale, institutii di 
in t^ e c d b o m ic ,  precnm ?i m em brnin  asofiatii, f o n ^ W u J f e ^ a ^ t i i  nes^yeftW

5 credit, grupuri de

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
partilor sociale 

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

___ ^

y /

Iglgg^gg^“j Pg*gIgig
safari

Unitatea
-  denumirea si adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

ii&u/hejjL- Ttt_ W iSM &L ■f^c7vs^v!

5.1 Beneficiarul d e c o n l]^  numde, hstitutia Procedure p in Tipui Data Durata Valoarea
prenumdedenum irea si adresa cortradanta: caieafost contractului mchdeni contractului totala a

i



denumireasi
adresa

mcredintat
contractul

conlractului contractului

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

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

/

Rude de gradul I1J ale titularului
/

/

Societati oomereiale'Persoana fizica 
autorizata/ Asodatii fkniliale/Cabinete 
individual  ̂cabineteasodate, societati 
dvileprofeaonale sau societati civile 
profesionale cu raspundae limitata care 
desSsoaraprofesiadeavocat/Oiganizatii 
D^HVgnamenlale'Rindatii/ Asoriatii^___

////
/

/
/

///X

!) 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 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 Semnatura



Spitalul Judetean de Urgenta „Mavrorn
Str.M archianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 5I f  780 » B do ^ r ta

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

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

N um e le ...... ....... f........................................................................ .
P renum ele ..................~.................................................................
Fun c tia ......S ...................................
Adresa profesionala - Spitalul Judetean de Urgenta ,,Mavromati" Botosani.
Locul de m unca ...............................................................
Ad resa .... .4̂  $//?£'%?'!!...... ........................................ .
Str. . nr.' '. '..Z& . '. ' f . . .
Codul p o s ta l............... Loca lita tea ....................................................................................
Numarul de telefon (serviciu) .......................... , numarul de telefon (acasa)

, numarul de telefon (mobil) , numarul de fax
.........tttt........... , adresa de e -m a il..............................
A)Intsrese personate
Indicate mai jos toate legaturile cu societat;ile producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala, precum §i cu 
reprezentan$ele din £ara ale societap'lor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
l.Partic ipare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile mentjionate mai sus:
|&| niciuna

(Denumirea s o c ie t a l ..................................... ) (detinere de (Natura participarii financiare)
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)
|£<| niciuna

(Denumirea so c ie ta l)  (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/intervent;ii punctuala/punctuale (IP): conferint;e §i alte ac£iuni de formare 
|Aj niciuna

(Denumirea so c ie ta l)  (Subiectul conferinteior sau actiunilor de formare)
2.3.Altele
|̂ 1 niciuna

(Denumirea so c ie ta l)  (Natura activitatii)
3.Alta/alte legatura/legaturi (fara remunerare) (FR)
|fl(j niciuna

(Denumirea societatii) 

1
(Natura activitatii)



4 .Indicate mai jos toate legaturile cu societati 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/so|iei
Numele §i p renum 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 societati din categoriile mentionate mai sus: 

niciuna

(Denumirea so c ie ta t i............................................ ) (Natura participarii financiare)
(detinere de 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) 
iK l niciuna

(Denumirea societati) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiintifice 
|fS| niciuna

(Denumirea societatii) (Subiectul conferinteior sau actiunilor de formare)
2.3.Altele
|K| niciuna

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

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4.1ndicati mai jos toate legaturile cu societati 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.

C)Interese ale rudelor de gradul I (parin^i, copii, fra$i)
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 societati din categoriile mentionate mai sus: 

niciuna

2



. (Denumirea so c 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)
|X| niciuna

(Denumirea societatii) (Natura legaturii durabile sau permanente)
2.2.Intervent;ie/interveni;ii punctuala/punctuale (IP): studii clinice §i lucrari §tiint;ifice 
| |̂ niciuna

(Denumirea societatii) (Natura studiilor sau lucrarilor §tiintifice)

£
3.1nterventie/interventii punctuala/punctuale (IP): rapoarte de expertiza 

niciuna

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

2.4.Interventie/interventii punctuala/punctuale (IP): activita# de consiliere 
\K  niciuna

(Denumirea societatii) (Natura activitatii de consiliere)
2.5.Intervent;ie/interveni;ii punctuala/punctuale (IP): conferinte §i alte actiuni de formare 
l^ n ic iu na

(Denumirea societatii) (Subiectul conferinteior sau actiunilor de formare)
2.6.Altele

niciuna

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

(Denumirea societatii) (Natura activitatii)
4 .Indicati mai jos toate legaturile cu societati 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.

D)Interese ale persoanelor aflate in intretinere

Irraicati 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 societap'lor comerciale producatoare, distribuitoare sau 
importatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatura medicala.
1 participare financiara la capitalul unei soc ie ta l din categoriile ment;ionate mai sus:

2 .Indicate mai jos toate legaturile cu socie ta l comerciale, indiferent de profilul acestora: 
p rodu ce , prestari de servicii, distribute, import in orice domeniu de activitate, precum 
§i cu reprezentantele 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 men^ionate 
mai sus.

niciuna

(Denumirea societatii 
de actiuni)

) (de^inere (Natura participarii financiare)

Subsemnatul/Subsemnata

Data

4



j Spita lu l Judeţean da Urgentă 
DECLARAŢIE DE INTERESjE ..Mavromati' Botoşani

I N T R A R E - I E S I R E

Subsemnatul/Subsemnata, ( _

f i ş ţ ^ s  p i ta I u I Judeţean de Urgenta „Mavromati" Botoşani,

CNP ......................... , domiciliat în ............................. „.............

......................................... . 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:

1.1.....

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale şi/sau a 

acţiunilor

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. fW,

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

3 i...SbikpefcuL /Ugfcj&'iol
—m ettAw # rjf'p n e p e a w t^ ^  ̂

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:

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 ProceduraInstituţia. . * . „ prin care .
contractanta: Kg fQst Tipul
denumirea şi „ .. . .contractului .contractului  ̂ t . .„,1 încredinţat contractului contractuluiadresa . . .contractul

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa

Data
încheierii Durata

Valoarea 
totală a

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...............

T

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)

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.

Semnătura


