
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, ŞE R B Ă N E SC U  CA R M EN  A D R IA N A  t având funcţia 

de DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL Ia SPITALU L G EN E R A L CF GALATJ  

CNP , domiciliu] .1 u de tu I Ga Ia ţi,

cunoscând Ş e d e r i l e  art. 2l)2  din Codul penal privind falsul în declaraţii, dcclar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comccciale, comp  
interes economic, precum şi membru în asociaţii, funt

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri îl 

aţii sau alte organizaţii neguvcrnamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
Nr, de părţi 
soci ale sau 
dc acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şri/j>au a acüunüúl

11 .................

- - -
ti

2. Calitatea de membru în b îganelc  de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, al 

regiilor autonome, ale companiilor/socictăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interi 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii ne guvern a menta le:

Unitatea 
— denumirea şi adresa —

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1 ........
- - -

3, Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3 .1 .......
-

4, O ditatea  de m em bru în organele de conducere, administrare şi control, retrihuiie sau nerctribuiti 
deţinute în cad rul partidelor politice, func ţia deţinută f i  denum irea partidului politie ________________
4 .1 ........  ....................................... ..........................................



5. Contracte, inclusiv cclc <ic asistenţă juridică, consultanţă B  civile, obţinute sau aflate în derulare în timpi 
exercitării funcţiilor, m andatelor sau demnităţilor puldice finanţate de ta buget«] de stat, local şt din fondm  
cstcruc ori m ch tia ie  cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţiona

5,1 Beneficiarul de cotilractmiride, 
pnnumeHienmniiEa şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

PtiXBtimapin
careaiost
Snedinţat
contractul

Tipd
cootaduhi

Data
încheierii

ccntiactului

Durata
cmimctlM

Valoarea 
(otalăa 

contrarul u

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

- - - - - -

Sofrkţic........î .........
- * - - -

Rude de gradul l1} aletfoifanilui
- - - - - -

Socidâţi oomcrcialo' Pfcisoană fizică 
aitcrizzdiVAsoriaţii £uiiiliaie; Cabinete 
ifidividLiale, cabinele asociate, societăţi 
civile proleaonde sau societăţi civile 
profesionale cu lăspuiidae liniiintă cârc 
deslaşoată profesia de avocat/ Oigpnissţii 
neguvtmamcritalo' Fundaţii/ Asociaţi f 1

- - - - - -

1J Prin rude de gj'cidu! / se înţelege părinţi pe linie ascendentă ţ i  copii pe linie descendentă,
"J Se vor declara num ele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin  calitatea deţinută. titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa ciun sunt definite la punctul 5 .

Prezenta deci a raţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării  

27.02.2014

Semnătură

2


