i £ PLASTI
DE
REPAAi OE S ARSUHI
REGIS TRATUR 225.AS.HS LoB

DECLARA IE DE INTERESE
2018

Subsemnatul/Subsemnata, PIRVU LILIANA IONELA, având funcia de Director Financiar
Contabil, la Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri CNP

Tasp.aa

1. Asociat sau acionar la societti comerciale, companii/societî
naionale, instituii de credit, grupuri
de interes economic, precum i membru în asociaii, fundaii sau alte organizaii neguvernamentale:
Unitatea

Calitatea deinut

Numul

de pri

sociale sau de

- denumirea _i adresa -

Valoarea total

prilor

sociale

_i

a
/

sau

a actiunilor

actiuni

NU ESTE CAZUL

comerciale, ale
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare _i control ale societilor
ale
naionale, ale instituiilor de credit, grupurilor de
regilor autonome, ale companiilor/ societilor

interes economic, ale asociaiilor sau fundaiilor ori ale altor organizaii
Unitatea
-

Calitatea deinut

neguvernamentale:

Valoarea beneficilor

denumirea _i adresa

2.1.

3. Calitatea de membru în cadrul
3.1. Membru

asociaiilor profesionale _i/sau sindicale:

Autorizati
Expert Contabil INACTIV Corpul Expertilor Contabili si Contabili
-

din Romania
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare _i control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul partidelor politice, funcia deinut
i denumirea partidului politie:
4.1.
4.2.
4.3.
5.

inclusiv cele de asisten
juridic, consultan
exercitrii funciilor, mandatelor sau demnitjilor

Contracte,

timpul
din fonduri externe ori încheiate cu societi
majoritar/minoritar:

_i civile, obtinute sau aflate în derulare în
publice finanate de la bugetul de stat, local _i

comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar

5.1.Beneficiarul de contract

Instituia

Contractant:

denumirea_i
adresa

Procedura
prin care a
fost

Tipul

incredintat Contractului

contractul1

Titular.****°*°°°****°

Sot/soie..
Rude de gradul I *1) ale titularului

Societti comerciale/ Persoan
fizic autorizat / Asociaii

familiale/ Cabinete individuale,
cabinete asociate, societäi civile
profesionale sau societi
civile
profesionale cu rspundere limitatã

care desf_oar

profesia de avocat /

Organizaii Neguvernamentale/
Fundaii/ Asociaii*2)

*1) Prin rude de gradul I se înelege prini
pe linie ascendent _i copii pe linie descendenta.
*2) Se vor declara numele, denumirea _i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea

detinut, titularul, soul/soia

_i udele de gradul I obtin contracte, a_a cum sunt definite la pct. 5.

Prezenta declaraie constituie act public _i räspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menionate.
Data completrii:
Semntura
Pirvu Liliana lonela

15.05.2019

