
b p i t a M  J u d e ţ e a n  d e  U r g e n t ă  ;
Sotosânf '

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, ^j>A% 0(0 T & frh îd  , având funcţia
de £&CT\ UT la M SO hJAToLuLn £  ,

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/sorietăţl naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum i membru în asocia i fundaţii şan alte or-saniza-” neguyernamentale:

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

de acţiuni si/sau a acţiunilor
1.1....... ’  i

Unitatea
-  denumirea şi adresa -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, de
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes!
economi ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor oi anizadi neauvernamentale:

Unitatea _ ... . ,Calitatea deţinuta-  denumirea şi adresa -
2.1.....J> (UI A, Ş, P LJ. ^OÎOS^N/ MFM&J ODW\/ft ,

' 2£t£r< o Moifcn/b' 
ZopîlouJ, /

Valoarea beneficiilor

9 OS o

3. Calitatea de membru în cadrul asocia ilor profesionale si/sau sindicale
3.l , .... -  cbLeg*.u(L mec)btc o p _____ -  a a g v sx u

A S o C  fPrn'A fro 'M A fJA  A i T  ¿£ & OAS f  To GO _C?i&  ~  M  £M  â/t<J

4. Calitatea de membru în  organele de conducere, administrare şl 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 şl din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoriţar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele, I n s t i t u ţ i a P t o o e d m a p r i n T p d D a t a  J  D u r a t a V a l o a r e a

c o n t r a c t a n t ă c s e a f t s t c o n t r a c t u l u i î n c h e i e r i i  |  c o n t r a c t u l u i t o t a f t a

1



denumirea ţi 
adresa

A.---Jt.-j iBXîtXumau:
axÉractul

contractului contractului

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

Sct/sotie............. ..

Rude de gradul î̂ aleiMaiului

Sodetăţiamaciale'Pasoană fizică 
autorizată7 Ascxiaţii femiHak/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
chile profesionale sau societăţi dvile 
profesionale cu iăspurderc limitată cate 
i&sfaşoaăpiofesia de avocat' Gţ̂ nizatii 
neyuvanam atalc' Fundaţii Asociaţi?

!) 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

{± C & J».U
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Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
S tr.M arch ian N r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 

Model înregistrat la nr. 19489/06/05/2019  Operator date cu caracter personal nr, 35268

o fjiic îiu î ju u e ie a n  d e  U rg e n ta   ̂
„ M a v ro m a ti"  B o to şa n i j

.......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 p r e n u m e l e . ............................
Funcţia . $ / / / / / . . .......... sed ia /com pa rtim en tuL /^L^.^ .^^ iC R ^/t

Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta„Mavromati”  Botoşani sectie/laborator/
serviciu/birou/compartiment................................................... / str. . Marchian nr. 11.............................

Numărul de telefon (serviciu) 0231 518812. numărul de telefon (acasă)..........................................

Subsemnatul / a- . . . M M l S M l i f f .... iM N .C . f .

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 ia 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.

iL  î „  ; /
Data



Sp ita lu l Ju d e ţe a n  de U rgen tă  
„M a v ro m a t i"  Bo toşan i

DECLARAŢIE DE INTE

Subsemnatul/Subsemnata, %M>OLq le/kio Cfi[ţ M € rJ _________  , având funcţia
de l e ^ -  ^ C O T /E ___________ la t i  W  fJ -A '7 '0  C Q  ¿ f i t  ~ __________________________________________________________________

CNP domiciliul ____________________________

5

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, j recum şi membru în asociaţii fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa -5

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 ne j uvemamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa

2.1.

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor ; rofesionale si/sau sindicale
3.1.....T— dùUc On ul /¡A£à(<ULo^

— ¿SoUMÏ&.- IkxALàMA étX_ AL ZD a /A'TDLo
/

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

5.1 B eneficiaru l d e  a n t r a c t  num ele, Instituţia P rocedura p rin T ipu l D ata D u ra ta V aloarea
p ren u m d e/d en u m irea  şi adresa contractantă: care a  fost contractului m chaerii contractului to ta lăa

1



denum irea şi 

adresa

încredinţat•7
con trariu l

contrariului contrariului

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

S o t/so tie ........... ...........» 5

R u d e d e  g ra d u l? 1 ale  titularului

Societăţi com erciale'' P a so a n ă  fizică 

au to riza tă  A so csa ţifem iM e^C ab in d e  

in d irid u a le .ca b in e lea sx ia te , societăţi 
d v ilep ro fesio n ale  sau  societăţi d v ile  

profesionale cm ăsp u n d ere  lirrritaiă care 

desfaso atăp ro fcsia  d e  avocat/ O rganizaţii 

î m ^ a i a i M i t r i o F u n ^

^ Prin rude de gradul 1 se înţelege 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 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 o j- . lo lo
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IV II
S tr.M arch ianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; f a x .0231 517780 

Modei înregistrat la nr. 19489 /0 6  /  05/2019 Operator date cu caracter personaljttt*. 35268-
■alui Ju d e te a n jd e  U rgen ta

M a v ro m a ti"

Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani

OP! Bo toşan i

INTRARE-IESIRE

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 ncţia .................^Ski.L i:............ sectia/compartimentul..,.

Adresa profesională

Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta„Mavromati”  Botoşani sectie/laborator/

serviciu/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-m ail..................................................................................

Subsemnatul / a:.^3B.QLQ.!.̂ 3.....................................................domiciliat/a în Io

ju d e tu l.. fe i? ! f .5 î.s f^ *

Declar prin prezenta, pe propria răspundere; ca nu ma 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 J--L.. ./.£??7.. ÎP.lp Semnătura



Spiiá.^.

DECLARAŢIE DE INTERE*

¿ M m o  T F m ¿

r'U  Ju't*etean de U rq en t- 
„M avro m ati"  Botosan?

íntrare-íesibe
L L S W

, având funcţiaS u b s e m n a t u l /S u b s e m n a t a ,____________ ________ _____________ ______________
de Ut-T- S G ^T ft tfeot*AfOLoGfâ * S f/fA LuL  ¿uA b f  UfLG MA-VZsn-m
CNP , domiciliul tho To Sa n-> / ____________________________________
—  ' 9 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
ihteres economic, precum şi membru iii asociaţii, fund

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte Organizaţii negUvernanteiitale:

U nitatea
-  denum irea si ad resa -•>

C alitatea deţinută
N r. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

V aloarea  totală a 
p ă rţilo r sociale 

si/sau  a acţiunilor
1 .1 .......

2. Calitatea de membru în organele dc conducere, administrare şi control ale 
regiilor autonome, ale cbmpaniiior/societăţilor naţionale, aje instituţiilor dc cred 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizat» neguvernamenta

socictaţ 
Jt, ále gi 
ile:

ilor comerciale, ale 
upurilbr de Interes

U nitatea
-  denum irea şi adresa - C alita tea deţinu tăî V aloarea  beneficiilo r

2 .1 ........

<
3.;Câlitâtea de membru în cad profesionale si/sau sindicale
3.Î •••••■ ~~ dPLbQ]'ui ...W E bt C ite ţ .

f l£ o r /A  TlA R o m  As t /h  Â t~  (SÎSqaS G r €T

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau ncretţibuiţb,* 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1

5.'Contracte, inclusiv cele de asistenţă jm idică. consultantă juridică; consultanţă şi civije, obţinute Ori aflate 
îii derulare în timpul exeicitării funcţiilor, m a n d a t e l o r f i n a n ţ a t e  de la bugetul de 
stat, local şi dini fonduri externe ori încheiatecu societăti comerciale cu capital de stat său unde. statul ieste

5.1 Bénéficiant de contract numele, 
prenumebdmumiteaşi adresa

Instituţia Proceduraprin Tipul Dala Durata Valoarea
contractantă: careafost contractului încheierii contractului totalăa

1



denumirea şi 
adresa

încredinţai»
contractul

contractului contractului

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

Sot/sode....................

Rude de gradul I aletitulamlui

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 
n^uvemanrentale/RirKlatii/Ascdatii25

]) P rin  rude de gradul I se în ţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara num ele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, p rin  calita tea deţinută, titularul, 

so ţul/soţia şi rude le  de gradul I ob ţin  contracte, aşa cum  sunt definite la  punctul 5. N u se declară contractele 
societă ţilo r com erciale  pe  acţiuni la care declarantul îm preună cu sotul/sotia si rudele de gradul I deţin  m ai puţin de 
5%  din  cap ita lu l social al societăţii, indiferent de m odul 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

lh.Q .Î:.k/.2.____

2



SSŜ SÎ
Str. Marchian Nr. 
_v

Spitalul Judeţean de Urgenta „M avrormtiy -Botoşani---------
ianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon Q 23T5lW ^] U r g e n t a
i ...... ....... i J U l S  ) fneratnr date eu caracter nerw m al tir. rn 3 11 B o to şa n i- — •— •------------ -------------------.i-'iilH < >perator dale eu caracter personal tir. 35 fi

Urs®ntă I N I  R A R E - IE SA* V H W S V O « 1 1 W »  M r y a„Mavromati* Botoşani
INTRARE^IESIRE

—w .lu gl.L
JUNA

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

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

Subsemnatul / a:..•irA!$P.(d?.. ....... ................................ domiciliat/a în loc

j u d e t u l . . ^ . ^ . '

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta„Mavromati” Botoşani sectle/laboralor/

serviclu/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-m ail..............................................................................

Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că 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. 31/1990. 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentaie care 
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul Ia 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 nonguvernamentaie 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 ia 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.

D ata ''\? ..../£ Î /2 0 1 9 Semnătura



DECLARATIE DE INTERESE
NR.

r Soitalul Judetean de Urgent^
P , Mavrornaci" B otosani

R E - I E S I B E

2zi ...XxUNA-fr?.-̂

avand functiaSubsemnatul/Subsemnata, 6  ^ Lc I trA.AJO_____Q/RM-C ^ _________________
de -SrE S^-C7?e <M6 CWATPic&i£  la S P i T M o i ^  J u AcTCTaJ U £ Q&j'Tft

, domiciliul 7 c;„) 6 ^  i nSAtJ i_______________________________

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

1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, conipanii/societa|i nafionale, institu{ii de credit, grupuri de

Unitatea
-  denumirea §i adresa - Calitatea detinuta

Nr. de parti 
sociale sau 
de actiuni

Valoarea totala a 
parti lor sociale 

§i/sau a actiunilor
1.1.......

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societafilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nationale, ale institufiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundaffilor ori ale altor organ izatii negu verna m e n ta le :____________________

Unitatea
denumirea $i adresa Calitatea detinuta V aloarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale
3.1

flQL k Caû . (M£m i oK

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______________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultants juridica, consultants §i civile, obfinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnita|ilor 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 numde, 
prenumdddenumirea $i adtesa

Institutia
caitractanta;

Proceduraprin
caieafost

Tipul
contractului

Data
incheiarii

Durata
contractului

Valoarea
totalaa

1



denumirea
adresa

incredinfat
conbactul

contractuhi contractului

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

Sot/solie..................

Rude de gradul I1* ale titularuhi

Societal comerciale/ Persoana fizica 
autorizata/Asodatii femiliale/Cabinete 
individual cabinete asociate, societal 
civile profesionale sau societad civile 
profesionale cu raspundere limitata care 
desfa§oara profesia de avocat/ Qr^anizatii 
neguvemamentale/ Fundatii/ Asociatii2)

]) 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 Semnatura

oy-.oa  l o t? ...

2
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DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 

Subsemnatul/Subsemnata, 

_ZABOLOTEANU CARMEN 

_____________________________________________ , având funcţia  

de 

____MEDIC SEF 

SECTIE________________________

____ la 

_____NEONATOLOGIE SPITALUL JUDETEAN 

DE URGENTA 

MAVROMATI________________________________

_________ , 

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…...    

    

    

    

    

    

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……   

   

   

   

   

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

3.1…... 

MEMBRU AL COLEGIULUI MEDICILOR BOTOSANI 

 

 

 

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, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 

în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
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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 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) 

      

 
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 

12.06.2017  

..................................... 
ZABOLOTENU CARMEN 

………………………….  

           



. spitalul Judeţean de Urgenta 
i K „Mavroroatî buvo^it!

ii
.Mavromatî

,Rë =IESLRE

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, D _________________ , având funcţia
de Ş E F  SfCT/'G  N 60 M T 0 L 0 G r'£  la SP)7~. ¿TC/6 . U ^ Q ^ / J p f  ,

domiciliul
SoT bS  w-a//_____________________________________________

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

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

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

ZoLEGnVL

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 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, 
ptenumele/denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura pin 
caæafost

Tipul
contractului

Dala
încheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Sc^soţie.................

Rude de gradul In ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată cârc 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii21

1 ’ Prin rude de gradul 1 se înţelege 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 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 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 Semnătura

2


