DECLARAŢIE DE INTERESE

L
S ubsemnaia,
tic

TONESCU G A B R IE L A

M ANAGER

CNP

la
, domiciliul

, având funcţia

S P IT A L U L G E N E R A L CF G A L A Ţ I
Jnd. Galaţi, j

cunoscând prevederile art, 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, dcclar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar Ea societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii Ue cred ii, grupuri
de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Valoarea totală a
Nr. de părţi
Calitatea
Unitatea
părţilor sociale
sociale sau de
deţinută
- denumirea şi adresa şi/sau
a acţiunilor
acţiuni
100 lei
Acţionar
i.l.S .C . D O N IO N S.R.L. Galati, sin Dogăriei, nr. 109

s

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale,
ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, aie instituţiilor de credit, ale grupurilor
de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvcrnamenlaie:
Uni taten
- denumirea şi adresa
ş i

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

-

-

..................

-

3, Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1. Colegiul Medicilor din România - Filiala Galaţi
3.2. Societatea de O RL şi Chirurgie Cervico-Facială Bucureşti

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare
control, retribuite sau nerctribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută ţi denum irea partidului politic ________________
4.1.......

..................................... "____________________ ___________________I _______

1

5, Contracte, inclusiv cele de asistenţa juridică, consuitanţă $i civile, obţinute sau aflate în derulare în
timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demni lăţi lor publice finanţate de la bugeiul âc stat, local
şi din fonduri externe ori închciatc cu socictăţi comerciali; cu capital de stat sau unde statul este
acţionar ma joritar/minoritar:
Pmoedura
Instituţia
Valoaim
Data
pincaiea
Durata
5,1 Ben^cimul decotitract: marele,
conţiijetantă
Tipul
totalăa
ttrhdmi
fost
ocdiactuhi
contractului
prcnumcb'îdenumiFEa şi adresa
denumirea şi
antractului
încredinţat
contractului
adresa
ocumadul
f11tn3ar.............. ..
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soţteoţie.............. ..

Rude degradul Jafetitularului
1 1

Societăţi comerciali Peisoană fizică
aufcuizîtă' Asociaţii M ia le / Cabinete
individuale, cabnieteasociate, societăţi
civileptoieaonale ssn societăţi dvfle
prufesicoalecu riţm fcre limitată care
dfîdămfnS pritr-sifi de alocai/OtffţngaţTi
nemivemamentali Fundatii1
'Asociaţii2*

Ui

li Prin rude de gradul I se înţelege părinji pe linie ascendentă şi copii pe linie descendenta,

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.

Prezenta deeia raţie constituie aci public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet ai datelor menţionate.

Data completării
03.02.2014
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