
SPITALUL CLINIC I uEN. 
DE CMIRUSGIELASTTO 

PEPARATOIE ARSUF 
GISTRATURA .... RIZo2/ 

DECLARA�IE DE INTERESE 

SBoiu DANIELA
laP Cic Az 

ayând func�ia 
Subsemnatul/Subsemnata, 
de te N#A G7 - PEF 

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

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

Nr. de p�rti Valoarea total� a 
Unitatea p�r�ilor sociale 

Si/sau a ac�iunilor 
Calitatea de�inut� sociale sau 

- denumirea _i adresa- 
de actiuni

| 1.1... 
NU 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si comtrol ale societ�tilor comereiale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societ��ilor na�ionale, ale institu�iilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic, ale asocia�ilor sau funda�ilor ori ale altor organizati neguvernamentale: 
Unitatea Calitatea de�inut� Valoarea beneficiilor 

- denumirea _i adresa- 

2.1. 

3. Calitatea de membru n cadrul asocia�ilor profesionale _i/sau sindicale 
3.1... 

CoLEyL TAeNPC)97ILOR DIN RoM AN7P 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare _i control retribuite sau neretribuite,|

detinute în cadrulpartidelor politice, functiade�inut� �i denumirea pártidului politig 
4.1.... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistent� juridic�, consultant� juridic�, consultant� _i civile, ob�inute ori aflate
în derulare în timpul exercit�rii funetiilor, mandatelor sau demnit�tilor publice finan�ate 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 Benefciarul de contradt numele, 

prenumeledenumirea �i adresa
Insitupia Prooadura prin Tipul 

contrachilui 
Data Durata Valoarea

contactant care a fost încheierii corntractulu total� a 



denumirea_1 încredirtat contractului corntractului 
adresa contractul 

Ttuar.. *** 

Soysote.. .* WU *** 

Rude de gradul I" ale tit: uhi NU 

Societi comerciale/Pesuni lizici 

atorizali Asocia�i fumil: l Cabinete

ndividuale, cabincte aso cititi
civile profesionae suu soxi l. civile

profesionale cu r�spuncl Cae 
destiayoar� prvfesia ce av nizaji 

negvenamertale' In.iu Is iatirP

NU 

Prin rude de se întelege pärin�i pe linie ascendent� _i copii pe linie descendent�. 
2Se vor declart'e. denumirea �i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de�inut�, titularul, 

sotul/so�ia �i rudele 
societ��ilor comerci:
5% din capitalul soc 

radul I ob�in contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar� contractele 
tiuni la care declarantul împreun� cu so�ul/so�ia _i rudele de gradul I de�in mai pu�in de 

societä�ii, indiferent de modul de dobândire a ac�iunilor. 

Prezenta dec:i constituie act public _i räspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomp.e: :i dateior mentionate. 

Complet�rii Semn�tura, 

2 


