
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata COCA LAURA, având funcţia de MEDIC SEF SECŢIE la SPITALUL JUDEŢEAN DE
URGENTA SUCEAVA, CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernameniale:

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

i

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale ! 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes j 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: J j i \ W i ; , j; ţ¡, !

Unitatea
— denumirea şi adresa ■ Calitatea deţinută Valoarea benefici ¡tor'

2. U..,..______________________________________________________________________  ■ -1 ; ! I

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale_______________" A-
3.1. Membru al Societăţii Romane de Obstetrica-Ginecologie___________  ■: -/ţ Tc .:________ p
3.2. Membru al Societăţii Romane de Ultrasonografie in Obstetrica si Ginecologie_________  vrU ■ ■ . -
3.3. Membru al Colegiului Medicilor din Romania -  vicepreşedinte CMR Suceava________________ ____________
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuit?, j 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4 . ! . .
5. Cbiilracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, dDliUbie ori ăffăU 
în der&Iare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate'âttofa ‘bagetuf ! 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat saâam /ie statul, este ; 
acţionar majoritar/minoritar: ___________________________ _____________________ _____________ _____

. 5.1 Çïjiefidarui decontract num de, 

p im u m d e tim u m k a ş i  adresa

Instituţiacontiadaită; 

denuminea şi adresa

Procedura p in  care 

a fcstînaed in ţa t 

contractul

Tipul

contractului

E e& încheiaii

contractului

D u rta ..  ■' 

c a t o r t u l d  -

V aloaiea.tD aiăa j 
caTüactiàii. .|

Titular....................... 1
S ofso ţle ..................... .

R udectegadu lT aletitu laru lu i..................... V .
. Scxidăţloom erciale/Peisoarăfizicăautrizată? 

Asodajii íamiliale, Cabinete individuale, cabinete 

asociate; societăţi civile profesionale sau  societăţi civile 

pţoiesionifcairăspiridcrelln 'iitatăcaredesiâşoară 

p o fes iad e  avocat/ Qgpnizaţil neguvem am entale/ 

FundaţilA soctajir1

. 4>?iţ’Vî.

~ Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. -
j " v '2):Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularulp'sfeîU'./soţia:şi nideU" 
jde gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale'B'e' acţiurii la'cară 
declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de 
dobândire a acţiunilor. “ T
| Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor 
menţionate.

î

Data completării 
31.05.2020

Semnătura


