


$pitahd Judetean de Urgenta „Mavromati „ Botosani
Str. Marchian Nr.i1; Cod Fiscal 4557951; Telefon 0231 518812; fax .0231 517780

egistraź ta nr. 19493/06.105.1.2019 Operator dale cu caraderpersonul nr. 35268

tfl nta

iNTRÄRE*ESIREDE LARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

NR.
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma în domeniul sănătăţii — republicata cu modificarile si completarile ulterioare

SubsemnatullSubsemnata, -/5'0 CĄ »y4yi- ‚ având funcţía

Ue medic sef (concurs/interimar) al sectiei/ser'i1e*ti&

____________________________

la Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromatľ' Botosani,

CNP ‚ domiciliat în loc. f 07S41y'/

st.

________________________________

nr.________ bL________ sc._______ et.

ap. jud.

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul Tn declaraţíi, declar

pe propria răspundere:

- in conformitate cu prevederile art. l85aIin. (11) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma în domeniul sănătăţii — republicata cu modificarile si completarile

ulterioare, mă aflu in reIaţie de soţisoţie sau rudenie/afin până Ia gradul IV inclusiv,

cu următoarele persoane angajate ale sectiei / serviciului:

1. Numele si prenumele__________________________________________ soţ/soţie

sau gradul de rudeníe /afinitate

_____________________‚

:funcţia de______________

_________________________

în cadrul sectiei/serviciului;
2. Numele si prenumele ‚ soţ/soţie

sau gradul de rudenîe /afinitate

_____________________‚

funcţia de_________________

__________________________

în cadrul sectiei/serviciului;

Declar cä:
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte Şi

complete;
- nu am furnizat informaţii false i îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în

prezenta declaratie.
Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles í mi-am însuit în integralitate

conţinutul declaraţiei.

Data.Q%2 O2.O

Medic sef sectie /-er
Semnatura si parafa



IVL' $pttatut Judetean de Urgenta „Mavromatt „ Botosant
----61rMarchian Nr.1]; Cod Fiscal 455795]; Telefon 023] 518812; fax .0231 517780SPItaJiJudeteandeUrgij1 nregistraź la nr. 19493/06.105. /2019 Operator date cu caracter personal nr. 35268

INTRARE-IESIRE
NR.W' Z LUN,PZ-AN

‚ ARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006

privind reforma în domeniul sänätăţü — republicata cu modiflcarile si completarile ulterioare

Subsemnatul/Subsemnata, ltJłçwc MłJ Ck
‚ având funcţia

de medic sef (concurs/interimar) aI sectiei/serviciului

___________________________

Ia Spitaiul Judetean de Urgenta 1Mavrorpatľ' Botosani,
CNP

‚ domiciliat În Ioc.

___________________

str.

__________________________________

nr.________ bI.________ sc._______ et.______
ap. jud. I
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal prîvind falsul în declaraţii, declar
pe propria răspundere:

- in conformitate cu prevederîle art. 185 aIin. (11) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii — republicata cu modificarile si completarile
ulteríoare, mă aflu in reIaţie de soţlsoţie sau rudenielafin până Ia graduf IV inclusiv,
cu următoarele persoane angajate ale sectiei / serviciului:
1. Numele sî prenumele__________________________________________ so/soţi&sau gradul de rudenie /afinitate ‚ funcţia de

-

__________________________

În cadrul sectiei/serviciului;
2. Numeie si prenumele

‚ soţ/soţiesau gradul de rudenie /afinitate

_____________________‚

funcţia de_________________

_________________________

în cadrul sectiei/serviciului;

Declarcă:
- am verificat datele din prezenta declaraţie, care sunt actuale, reale, corecte icomplete;
- nu am furnizat informaţii false i îmi asum responsabilitatea datelor conţinute Înprezenta declaratie.

Prin semnarea prezentei confirm cä am înţeles i mî-am Însuit În integralitateconţinutul declaraţiei.

cQD
.‘

&)&Data
.

Medic sef sectie / íQporator / serviciu
SemntuŕrnVa

...._.


























































































