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Moldovaanu N Elena
Membru in consiliul de administrație

având Aincfia de

Spitalul de Psihiatrie Voila, Prahova, Ca«pina
la

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

H. domiciliul

CNP [

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

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

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarații, declar pe proprie răspundere:

LAwdat mu acționar la Mciet^i eitamtialc, companil/wdetilp Mțknak, fartitofli dc credit, gropari de interes ccanomk, precum și membru

fa asociații, lundații sau alte orțkuixațH neguvemamentaler

Unitatea
• denumirea și adresa -

v '"

Calitatea deținut*

Nr. de pftrți sociale
saa de acțiuni

Valoarea totali a părților
sociale și/sau a acțiunilor

1 Cntrtatea de membfa fă orffcnek de can ducere, adtninfctrare și control ale societăților comerciale, ale regfflor autonome, ale companiilor/
societăților naționale, ale uptâuțulor de credit ele grupurilor de intern economic, ale asociațiilor saa fundațiilor ori ale altof organizații
n^nvemamentale: -L’
.
..-y

Unitatea
- denumirea și adresa -

Calitatea deținuți

Valoarea beneficiilor

1
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k CaHutea de tw«mbrutatadr«l asociațiilor profesionale fi/sau sindicala
————

'

■

.

...

.

—ii

—- ■

—

Asociația Secretarilor de municipii, Membru

4. Calitatea de membru ta organele de conducere, administra ro *1 centrul, retribuite mu nerotrlbulte, deținute In cadrul partidelor politice,
fracția defiant! și denumirea partidului politic

St Contracte, inclusiv cele de asistenți juridic*, consultanți Juridic*, consultant* și civile, dLținute sau aflate In derulare ta timpul eicrctUrii

fracțiilor, mandatelor mu demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și dinfonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu
capital destui sau unde statul este acționar majorlur/tntaorttar:
,

Beneficia ral de contract:
numele, prenumele/
denumirea și adresa

Instituția
contractant*:
denumirea și adresa

Procedura prin caro
a fost Încredințat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea total*
a contractului

Titular

Soț/soție

Rude de gradul 11 > ale titularului

Societăți comerciale/ Pcrsoanâ fizic* autorizat*/ Asociații familiale/ Cabinele individuale, cabinete asociate, socieiAți civile profesionale sau societăți
civile profesionale cu răspundere limitat* care desfașoarâ profesia de avocat/ Organizații ncguvcmamcntale/ Fundații/ Asociații^
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O Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/
soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele societăților comerciale
pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al
societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.
Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menționate.

Data completării

Semnătura

09/06/2020
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