
SPITALUL CLAIC DE URGENT 
DE CHIRUMGIE PLASTIC 
EPARATORIE ARSUF
pEISTRATURA.ZLLLIG.2E4DECLARA�IE DE INTERESE 

HuAiu VoAHA-cAHEU având functia Subsemnatal/^ubsemnata, 
de e Raua CoRte l la 

cunoscând prevederile drt. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar pe propria r�spundere: 

1. Asociat sau actionar la societ��i comerciale, compani/societ�ti nationale, institufíi de credit, grupuri de 
interes economic, precum �i membru în asociatii, funda�ii sau alte organiza�ii neguvernamentale: 

Unitatea Nr. de p�t�i Valoarea total� a 
Calitatea det�inut� sociale sau p�r�ilor sociale 

_i/ sau a ac�iunilor 
denumirea �i adresa 

de actiuni 
1.1..t ALTYCOHRAS S2L-Gun ASoctat 

Asociof* 
TOT AL T UAHES oLuTT ONS 

2. Calitatea de membru în organele de.conducere, administrare �i control ale societ�filor comerciale, ale 
regilor autonome, ale companiilor/societ�tilor nationale, ale institutilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic, ale asociafilor sau fundafiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale: 
Unitatea

-denumirea _i adresa Calitatea de�inut� Valoarea beneficiilor 

2.1.... 
ASMItISTCATo 

T OTAL IT BuAHES oLutl otS 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale 
3.1.. 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare _i (control, retribuite sau neretribuite, | 
detinute în cadrul partidelor politice, functia de�inut� _i denumirea partidülui politicC 
4.1.. 

5. Contracte, inclusiv cele de asistent� juridic�, consultant� juridic�, consultant� _i civile, obfinute ori aflate
în derulare în timpul exercit�rii functiilor, mandatelor sau demnit�filor publice finanfate de la bugetul de stat, local _i din fonduri externe ori încheiate cu societ��i comerciale cu capital de stat sau unde statul este 

actionar majoritar/minoritar: 
5.1 Bencficiarul de contractnumele,
Lprenumele'denumirea _i adresa 

Institutia Procacura pn 
care a fost 

Tipul
Contractuiluiîncheieri 

Data Durata Valoarea
contractant�: Contractalui total� a 

1 



denumirea �i 
adresa 

încredlintat 
contractul 

contractului contractuluii 

Tttular.... *** 

Soysope.. 

Ruade de gradl "ale titulan thui 

Societti comarciale/Parsoani fizic�
autorizat� Asocia�ji familiale/ Cabincte
individuale, cabincte asociate, societ~ti 
civile profesionale sau socict��i civile 
profesionale ar�spundere linitat� care 
desfiagoar� proesiade avocat/ Oganiza�ii 

neguvemamertale/ Fundaji /\socia�i? 

Prin rude de gra.hul I se în�elege p�rin�i pe linie ascendent� �i copii pe linie descendent�. 
2) Se vor declara numele, denumirea _i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de�inut�, titularul, 

sotulsotia �i rudele de gradul I obtin contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar� contractele 
societ��ilor comerciale pe ac�iuni la care declarantul împreun� cu soful/so�ia _i rudele de gradul I de�in mai pu�in de 
5% din capitalul social al societ��ii, indiferent de modul de dobândire a ac�iunilor. 

Prezenta declaraie constituie act public �i r�spund potrivit legii penâle pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet l datelor men�ionate. 

iD:aa complet�rii Semn�tura 

***********************e***°*°0*° 


