
Spitalul Judeţean de U rgentă  
. .M a v 'ro rn a ti"  B o to ş a n i

INTRARE-lESiRE

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de /¿ £ A } Q-

■zEîzPA- <V~6* _________^  , având funcţia
la e Ş i /  esrtA .. O aj^ }  e *  f  <*> /"

domiciliul t& ifrP & fA /'---------------y------------------------

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia^ deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul1*

J U > /& /O  6 ! & ¿ ee a t/fiT j-tu,
y r

\
S  <2& tu v / - e f

f

<¡A>? / # * & £
X r

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul

0 / s . « - . % < <LQe(sÚ*r¿yfe

Í (
X

*-C i ) 2Z?o5" {40«< x * / z U ccyéteJj-^ -

1________ ___ _________ ____ _________ :
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe; iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
o  a *' t - 2 # n

/ f a r  o #  f -Z-o /  <?

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

IU. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

Ó'Orrf¿'CCLCt. g jp tJ

■ o f/pe& j
r r f  f

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N OT Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

f  ¿ci? e o o  < S ,
-—TyF------------

r
/  /  “

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
enerator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular j c a Ú

A i -  -  ,
1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul îş i  al 11-lea
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1, Venituri din salarii
1.1. Titular $ p A  4n s  V ^ k m m  //c$  &

1.2. Soţ/soţie U O  (

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Sot/sotie
1 5

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2, Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Sot/sotie» 5

i fii
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One a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume. adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot/sotiei f

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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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S o ita lu l J u d e te a n  de U rg e n ta  i 
P M a v ro m a ti"  B o to sa m

DECLARA JIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, <Z2 /%■  /  t s k  o  5 avand funcfiade /V&£u'<Z rA'T^A.ctW f'k. ja g / f 7 / L c / ?£- Ak^t9-&r~r c<4-s “

, domieiliul /£> e ’Te>£■ 4'^'_  r-

»cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara{ii, declar pe proprie raspundere 
ca impreuna cu familia^ defin urmatoarele:

*1) Prin familie se in^elege sopil/sopa §i copiii aflap in intrepnerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte \av\.

Modul de 
dobandireAdresa sau zona Categoria* dobandirii Suprafafa parte Titularul^

3 U c ' l /'oS.cJ Sr/.
CrCM/7A.

\

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, daca se afla in circuitul civil.

*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sopa, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

2. Cladiri
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte {ari.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobandirii Suprafafa Cota-

parte
Modul de 
dobandire Titularul2)

'sfLi ? t<
J . o ' 6 & & /0  S 7 Q .e s 'fe i ‘S 'C l'tr trS  T u ^O Q .

Jr J 0 0 S / 5 o ^ 2 f / i C S  7 ^  A S ' ~ S P * tr n  T u h > c
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacant; (4) spapi comerciale/de 
producpe.

*2) La "Titular" se menponeaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sopa, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma§ini agricole, §alupe, iahturi §i alte mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucali Anul de fabricatie Modul de dobandire
/}a7o7<* r \ /  v*/ X cl

i 2 c> { £
— -
'----
—

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colecfii de arta §i 
numismatica, obiecte care fac parte din patrinioniul cultural national sau universal, a caror valoare 
insumata depa§e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei 

la momentul declararii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimata
------------ -

—
— .

------~
----------

III. Bunuri mobile, a caror valoare depa§e§te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile Tnstrainate in 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
instrainat

Data
instrainarii

Persoana catre care s-a 
instrainat

Forma
instrainarii Valoarea

-—
-
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IV. Active financiare
1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de investi^ii, forme echivalente de economisire §i investire, 

inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institupi financiare din strainatate.

Institupa care administreaza 
§i adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

2 Al O ' C £ o / 5 ~
A

'— -
—

--
—

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit hancar sau 
echivalente; (3) fonduri de invest i f  i sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisterne cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, invested directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a tuturor 
acestora depa$e§te 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv investipile §i participate in strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
acfionar sau asociat/beneficiar de imprumut Tipul* Numar de titluri/ 

cota de participare Valoarea totala la zi
•—

^ -----
^ ---------- -

•—
-—

*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare defnute (titluri de stat, certificate, obliga(iuni); (2) 
acfnini sau parf sociale in societal comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa§esc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui ter{, bunuri achizifionate in sistem leasing §i alte 

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
—

—
—

*—
------

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafa de valoarea de piafa, din 
partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societafi nafionale sau 
institufii publice romane§ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat 
cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depa§e§te 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

1.1. Titular
—

1.2. So^/sope
—

1.3. Copii
-—

*Se excepteaza de la declarare cadourile §i irata(iile uzuale primite din partea rudelor de gradnl I §i al 11-lea:
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VII. Venituri ale declarantului §i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI 
generator de venit

Venitul anual 
Tncasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1/  T  c/& 0  & ' S  && V cr c/v > # 7 ^ a o . o ^
1.2. Sopsope

/Q cV r </. xV g o ,  0OO6LPA
1.3. Copii

—
2. Venituri din activitafi independente
2.1. Titular

2.2. Sopsope

3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sopsope

4. Venituri din investifii
4.1. Titular

4.2. Sopsope

5. Venituri din pensii -
5.1. Titular

5.2. Sopsope

6. Venituri din activitafi agricole
6.1. Titular

6.2. Sopsope
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incasat

7. Venituri din premii §i din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sopsope

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. SoJ/sope

8.3. Copii

Prezenta declarajie constitute act public §i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menfionate.

Data completarii Semnatura
JS. Cl.
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Spitalul Judeţean de Urgenta „Mavromati „ Botoşani
Str. M arch ianN r.il; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780 
Model înregistrat la nr. 19490J  06 /05  /2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

S p ita lu l Ju d e ţe a n  de U rg e n ţii , 
„M a v ro m a ti Bolo&o.a

\RE-Î£S1RE

_ *J£i
D ECLAR A ŢIEr

a şefilor de secţie, de laborator, de serviciu medical, referitoare la incompatibilităţi
L.95 / 2006 Art 178 alin (1) literele c), d), e) si g), art.185 alin.(15)

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

Funcţia ........... sectia/compartimentul..f:̂ v/.../5.:....

Adresa profesională
Locul de muncă Spitalul Judeţean de Urgenta,.Mavromati” Botoşani, str.Marchian nr. 11.

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

numărul de telefon (mobil) numărul dş fa x ....................... ,

adresa de e-mail

S u b s e m n a t u l ^ : . .... ................................................domiciliat/a în
judeţul

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

Conform prevederilor L.95 / 2006 - art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g),

c) - nu exercit activităţi sau orice alte funcţii de conducere, inclusiv cele neremunerate;
d) - nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităţi;

spitaliceşti;
e) - nu exercit nici o funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil;
g) - nu exercit nici o funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control 

în societăţile reglementate de Legea nr, 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.

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.

O - Î0Data Semnătura



IV I Splff/lul Judetfan de Urgenta „M avromati „ Botosani
' ' is cal 4557951; Telefon 0231 518812; fa x  .0231 517780  

?/ ator date cu caracter personal nr. 35268

DECLARA^IE
a §efilor de secfie, de laborator, de serviciu medical, referitoare la incompatibilitati

L.95 / 2006 Art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g), conform art.182 alin.(3), art.185 alin.(15)

Subsemnatul/a:.... .1 $ .*................. ............................................ domiciliat/a _Tn \oc. f t * * '
j u detu I.... ft. f,

Adresa profesionala

Locul de munca Spitalul Jude]ean de Urgenta,.Mavromati” Botosani Str.Marchian nr. 11.

Numarul de telefon (serviciu) 0231 518812, numarul de telefon (acasa) ......... .77. .............................. ,

numarul de telefon (mobil) numarul de fax ....... 77................,

adresa de e-mail.

Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu in niciuna dintre situatiile de 
incompatibilitate de mai jos:

Conform prevederilor L.95 / 2006 - art. 178 alin (1) literele c), d), e) si g),

c) - nu exercit activity sau orice alte func|ii de manager, inclusiv cele neremunerate;
d) - nu exercit nicio activitate sau functie Tn structurile de conducere ale unei alte unitati

spitalice§ti;
e) - nu exercit nici o functie in cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil
g) - nu exercit nici o functiei de membru Tn organele de conducere, administrare §i control 

Tn societatile reglementate de Legea nr. 31/1990. republicata, cu modificarile 
§i completarile ulterioare.

Conform prevederilor L.95 / 2006 - art.182 alin.(3);

nu mai desfa§or nici o alta functie de conducere prin cumul de functii.

Dau prezenta declaratie cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal referitoare la infractiunea 
de fals Tn declaratii.

Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta Tn legatura cu cele mentionate mai sus.

Data Semnatura



S p ita lu l Ju d e ţe a n  de Urgentă  
, M av ro rr si t i" 8  oto&at i i

INTRARE-iESIRE

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, __ ____ având funcţia
de A'é^Á ^<S-F __  la v ¿5 K ,

CNP , domiciliul 'Q o T o--------------7* -----------

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, p recum si membru în asociaţii, fum

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
-  denumirea si adresa -*

Calitatea deţinutăi
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 societăţi 
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 
'upurilor de interes

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membru fn cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale
3 - i .......  Z&HuL ~ z

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....... 43 4^-oV o

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 B a ie f ic ia id d c  co n trac t num ele, Instituţia P rocedura p rin l ip u l D ala D urata V aloarea

prenum ele/denum irea şi adresa co n tractan tă care  a  fost contractului încheierii contractului to ta lăa

1



denum irea s i>
adresa

încredinţat*
contractul

contractului ce n tra lu lu i

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

S o l/so tie ......................

R u d e  d e gradul ]r  ale titu la ra lu i

Societăţi c o m e rc ia li P a so a n ă  fizică >
autorizată/ A so d affifem iM e/C ab in e te  

individuale^ cab inete asociate, societăţi 

dvfleptofesiG nale sau  sncâetâţi civile 

p rofesionale c u  răspundere lim itată care 

d esfa so arăp ro fcâad e  avocat/ O rganizaţii 

i iegL ivem am entale/ F undaţii/ A s t i a t i ?

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
O O -  2̂ >
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S p ita iu i J u d e te a n  de U rg en ta  
,,M a v ro m a ti"  B o to sa n i

DECLARAJIE DE INTERES^ j ^ ^  zl 4: /LUNA

, domiciliul s& eV o '& P 'iJ '

Subsemnatul/Subsemnata 
de

, avand funcfia

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

1. Asociat sau acfionar la societSfi comerciale, companii/societaji nafionale, institufii de credit, grupuri de 
interes economic, precum $i membru in asociatii, fundatii sau alte organiza|ii neguvernamentale:_________

Unitatea
denumirea §i adresa - Calitatea depnuta

Nr. de parp 
sociale sau 
de acpuni

Valoarea totala a 
parplor sociale 

$i/sau a acpunilor

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control ale societSfilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societStilor nafionale, ale institufillor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociatiilor sau fundafiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:______________________

Unitatea
-  denumirea $i adresa Calitatea depnuta Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale $i/sau sindicale____________________________
3.1......  ' d c t *

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare §i control, retribuite sau neretribuite, 
dejinute m cadrul partidelor politice, funcfia dejinutS $i denumirea partidului politic______________________
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfa juridicS, consultants juridicS, consultants §i civile, obfinute ori aflate 
in derulare in timpul exercitSrii funcfiilor, mandatelor sau demnitSfilor publice finanjate de la bugetul de 
stat, local §i din fonduri externe ori incheiate cu societSfi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 Beneficiarul de contract numele, Institupa Procedure prin Tipul Data Durata Valoarea
pienumeledenumuea §i adiesa contractanta: caieafost contractului inclieierii contractului totala a

1



denumiiea §i 
adiesa

incredinfat
contiactul

contiactului contiactului

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

So^so^e.. . r m ......
V

Rude de gradul I1’ale trtulamlui

Societal comerciale/ Persoana fraca 
automata/ Asociajii familiale/ Cabinete 
individuate, cabinete asociate, societal 
civile profesionale sau societal civile 
profesionale cu raspundere limitata caie 
desfa§oara profesia de avocat/ Organizafii 
neguvemamentale/ Fundafii/ Asocial

n Prin rude de gradulI se in^elege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta.
2> Se vor declara numele, denumirea §i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea depnuta, titularul, 

so{ul/sopa §i rudele de gradul I obpn 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 1 detin mai putin de 
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

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

Data completarii

/£ . <2*. S9
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S p ita l i j

Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati „ Botosani
Marchian Nr. 11: Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780

 ̂ M ' ' ^  / ,^(j/JfjO pera/or date cu caracter personaI nr. 35268

ESiRE , ^

DECLARA^IE
a §efilor de sec(ie, de laborator, de serviciu medical referitoare la conflictul de interese

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

Subsemnatul / a: /  ^ ....................domiciliat/a Tn loc.

. . . * judetul...............<.......

o T & S

Adresa profesionala
Locul de munca Spitalul Judetean de Urgenta.,Mavromati” Botosani sectie/laborator/

serviciu/birou/compartiment, / str. . Marchian nr. 11...........................
Numarul de telefon (serviciu) 0231 518812, numarul de telefon (acasa) ....777................................ ,

numarul de telefon (mobil) numarul de fax .........................................

adresa de e-mail

Declar prin prezenta, pe propria raspundere, ca nu ma aflu Tn niciuna dintre situatiile de conflict 
de interese de mai jos:

a) Nu detin parti sociale, actiuni sau interese la societal reglementate de Legea nr. 31/1990, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, ori organizatii nonguvernamentale care 
stabilesc rela|ii cu caracter patrimonial cu spitalul la care s-a exercit functia de manager.

Sotul/sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv, nu detin parti sociale, actiuni sau 
interese la societal reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii cu caracter 
patrimonial cu spitalul la care s-a exercit functia de manager.

b) Sotul/sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv nu detin functia de membru Tn 
comitetul director, §ef de sectie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte functii de conducere, 
inclusiv de natura administrative, Tn cadrul spitalului la care la care exercit functia de manager.

d) Nu ma aflu in alte situatii decat cele prevazute la lit. a) §i b) Tn care sau sotul/sotia, rudele ori 
afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natura patrimonial^ care ar putea 
influenta Tndeplinirea cu obiectivitate a functiei de manager.

Dau prezenta declaratie cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal referitoare la infractiunea 
de fals Tn declaratii.

Ma angajez sa declar imediat orice modificare aparuta Tn legatura cu cele mentionate mai sus.

Data Semnatura



DECLARA TIE PE PROPRIA RASP
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

Spita iu i J u d e te a n  de U rg en ta  
„ M a v r o m a t i"  B otosan i

UNDEREa  r e -J E S i R E

privind reforma in domeniul sanatapi -  republicata cu modificarile si completarile ut

Subsemnatul/Subsemnata, __________________ , avand func(ia

de medic sef/asistent sef (concurs/interimar) at sectiei/serviciului/biroului

' o *  la Spitaiui Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani, 

domiciliat in loc. '3<crF p z s  sS' _____

iud.

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar 

pe propria raspundere:
- in conformitate cu prevederile art. 185alin. (11) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma in domeniul sanatatii -  republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare, ma aflu in relafie de sof/sofie sau rudenie/afin pana la gradul IV inciusiv, 
cu urmatoarele persoane angajate ale sectiei /  serviciului:

1. Numele si prenumele______________________ — _____________________________ , sot/sotfe
sau gradul de rudenie /afinitate — functia de -

in cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele , sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate *— functia de —

—  in cadrul sectiei/serviciului; 
3. Numele si prenumele , sot/sotie
sau gradul de rudenie /afinitate — functia de * —

in cadrul sectiei/serviciului;

Declar c a :
- am verificat datele din prezenta declaratie, care sunt actuate, reale, corecte §i 

complete;
- nu am furnizat in fo rm a l false §i imi asum responsabilitatea datelor cont.inute in 

prezenta declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm ca am inteles §i mi-am insu§it in integralitate 

continutul declara£iei.

Data

Medic sef sectie /  laborator /  serviciul 
Semnatura si oarafa


