
Spitalul Judeţean de Urgent(ç^ayramati ,f Botosani-----
Sir.MarehianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 

Nr.19487/ 06J05 A2919 Operator date cu caracter ̂ ersanal nr. 35268 '

DECLASAŢIE M R . / . . ,

JNŢRARE-IESJRE 
/¿> I

a membrilor consiliului de administraţie, referitoare la conflictul de interese

L.95 / 2006 conform art. 178 alin (2) si conform art.187 alin (13)

Numele si prenumele. . . h & fir.....................
Funcţia ..t'LSm.faUL........

Adresa profesională

Locul de muncă.... ...........  .Localitatea...... (teW foJtz?/....

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 nonguvemamentale care 
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de membru in
consiliul de administraţie.

- 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 de membru in consiliul de administraţie.

b) Soţul/soţia, rudele ori afinii până ia 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 ia care exercit funcţia 
de membru in consiliul de administraţie.

- 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 de membru in consiliul de administraţie.

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 ./....../2020



DECLARAŢIE DE INTERESE

Spitalul Ju d e ţean  de Urgenta 
„M avrornist!" Botoşani

INTRARE-iESIRE

Subsemnatul/Subsemnata, FERARIU TEODOR , având funcţia
de DIRECTOR EXEC.ADJ.ECON. la DIRECŢIA DE SNATATE PUBLICA BOTOŞANI ,

, domiciliul BOTOŞANI
—--------■ - 9
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 d 
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...... ....... ^

7 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 i/sau sindicale

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 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 num de, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
ptuum ele/denum ireaşi adresa contractantă; cate a  fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie..................... /
Rude de g tad d  I1} ale titularului /
Societăţi com erdale/Posoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfaşoarăprofesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/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 
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

2



D FC FA R  ATTF D F TNTFR

I So lîa lu l Judeţean  de Urgent 
' , M avrom ati" Botoşani

isvrr^ARE-IESiRE
£> ...£  ÎQ'ÎP\

Subsemnatul/Subsemnata, FERARIU TEODOR , având funcţia
de DIRECTOR EXEC.ADJ.ECON. Ia DIRECŢIA DE SNATATE PUBLICA BOTOŞANI

CNP , domiciliul BOTOŞANI
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, fund

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......  ......... )//

7/
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
-  denumireaji adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2. 1.

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

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

5.1 Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prauirrele/denumirea şi adresa contractantă: caro a fost contractului încheierii contractului totalăa

1



denumea şi 
adtesa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

------------------!

Soţ/soţie......... .......

/

Rude de gradul Pale 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/ Organizaşi 
tieguvemamenlale/ 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 soţul/soţia şi rudele 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 Semnătura

......

2



IVI Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati,, Botoşani
Slr. Marchian Nr. 11; Cod Fiscal 4557951; 

Nr.l9487/06./05 /.2019 Operator dale cu car

DECLARAT

a membrilor consiliului de administraţie, referitoare la conflictul de interese

L.95 / 2006 conform art. 178 alin (2) si conform art.187 alin (13)

Numele si prenumele........O A ...........................................................

Funcţia U L ..*£..

Locul de muncă

Adresa profesională
ă 'b 'b ?  J b d f t fh A K , Localitatea....... $ $ . ? ! ? . ,

Numărul de telefon ( s e r v i c i u ) ...... numărul de telefon (acasă)

adresa de e-mail

Domiciliat/a în loc.... .........................
judetul...% ?jC^itSf.t{......

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

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 membru in 
consiliul de administraţie.

- 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. republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit funcţia de de membru In consiliul de administraţie.

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 membru in consiliul de administraţie.

- Nu ma aflu in alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şl 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 de membru in consiliul de administraţie.

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.

numărul de telefon (mobil) numărul de fax

de interese de mai jos:

Data .... /.QG../2020 Semnătura



DECLARAŢIE DE INTERESE

S p ita lu l J u d e ţe a n  d e  U rg e n tă  
„ M a v ro m a ti"  B o to şa n i

Subsemnatul/Subsemnata, FERARIU TEODOR , având funcţia
de DIRECTOR EXECUTIV la DIRECŢIA DE SNATATE PUBLICA BOTOŞANI ,

CNP , domiciliul BOTOŞANI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — —  ,

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 ta asociaţii, fundat ii 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
î . i ......

7

1
-------------------------- /

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/socictăţilor 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.......
1//

3. Calitatea de membru In cadrai asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrai partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea artidului politic________

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
In derulare ta timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de k  bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cn societăţi comerciale cu eapital de stat sau unde statul este
acţiuuar «laiuriiai/iumomar: 
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
[Tuuimele/claTumirea şi adresa contractantă: careafbst contractului încheierii contractului totalăa

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului
■ -----

contractului

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

s
Soţk^e................ f
Rude de gradul I!) ale titularului 1
Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
indi viduale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
i *. •. ornamentale .: ■ : ii" \sndtiţiP

1
b 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 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

noy dPO

2



Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str.MarchianNr.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518817- (ar ril 'l * 177sn---------- —

Nr.19487/06./05/2019 Operator date cu caracter persom I J u d e ţe a n  d e  Ui g e n iâ
„M avro m a ti"  B o to şa n i

D E C LA R A ŢIE

a membrilor consiliului de administraţie, referitoare la conflictul de interese

L.95 / 2006 conform art. 178 alin (2) si conform art.187 alin (13)

Numele.., ......................................................................

P r e n u m e l e . . . . ...........................................

Funcţia ...fcâ JfcEfcSM . c X g c , . . . â £ . . % fc fL .
j

Adresa profesională ţ

Locul de muncă .... ........................................ Localitatea.......... (.....

Numărul de telefon (serviciu) numărul de telefon (acasă)

numărul de telefon (mobil) numărul de fax

adresa de e-mail

Domiciliat/a în loc.... feQZEfefcV/.....
ju d e ţu l. .^  .......

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 membru in 
consiliul de administraţie.

- 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 de membru in consiliul de administraţie.

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 membru in consiliul de administraţie.

- 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 de membru in consiliul de administraţie.

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 S 9 ..... /.O.SU2019 Semnătura



DECLARATIE DE INTERESE*

Subsemnatul/Subsemnata, "7cr0 î Q ____________ ___________ , avand functia
de V tt£ c a x g  PXfeC. Ark^j Fc- la k S P  /?£> 3P >>»<■//_________________________ ,

CNP , domiciliul fhei'TO %v4<v/___________________________________
—--------  ,
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rSspundere:

1. Asociat sau actionar la societSti comerciale, comp 
interes economic, precum $i membra in asociatii, fund

anii/societSti nationale, institute de credit, grapuri d 
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....... ..... ■— ^////
2. Calitatea de membra in organele de conducere, administrare si control ale societStilor comerciale, al 
regiilor autonome, ale companiilor/societStilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de intere 
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:____________________

Unitatea
-  denumirea si adresa - Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

2.1........ >......... ./____ /________ L____
3, Calitatea de membra in cadral asociatiilor profesionale gi/sau sindicale

4. Calitatea de membra in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuitc 
detinute in cadral partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic___________________

5. Contracte, inclusiv cele de asistentS juridica, consultants juridica, consultants si civile, obtinute ori aflat 
in derulare in timpul exercitSrii functiilor, mandatelor sau demnitStilor publice finantate de la bugetul d 
stat, local gi din fonduri externe ori incheiate cu societSti comerciale cu capital de stat sau unde statul est 
actionar majoritar/minoritar: _________________________ _________ __________
5.1 Benefidarul de contract numde, Institutia Proceduraprin Tipul Data Durata Valoarea
prenumde/denumirea si adresa contractanta: care a fast oontractului indieierii oontractului totala a

1



denumirea si 

adresa

mcredintat

oontiactul

ocntractului ccntractL

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

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

R ude de gradul ale titnlaruhi

Sodetati com erciale/ Persoana fizica 

autorizat^ A sodatii lk n iM d C a b in ete  

individuale, cabinete asodate, sodetati 

civile profesionale sau sodetati d vile  

profesionale cu raspundere limitata care 

desfasoara profesia de avocat/ Q g9nizatii 

neguvem am entald Fundatii/ A sodatii2)

1
Prin rude de gradul I  se Tntelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta.

2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titulan 
sotul/sotia si rudele de gradul I obtin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contracte 
societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin < 
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 sa 
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

1 S M J M b ...

2


