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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, TRUICĂ CAM ELIA , având funcţia de
M EDIC PRIMAR E PID EM IO L O G IE  la DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CĂLĂRAŞI ,

CNF _____  , domiciliul M UN .CĂLĂRA ŞI,_______ ______

      *

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 m em bru în asociaţii, fund

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, g rupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, adm inistrare  şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 .SOCIETATEA ROMANA DE EPIDEMIOLOGIE-MEMBRU.

3.2. COLEGIUL MEDICILOR CĂLĂRAŞI-MEMBRU.

3.3.COMITETUL NATIONAL DE VACCINOLOGIE- MEMBRU.

3.4.COMISIA DE EPIDEMIOLOGIE A MINISTERULUI SANATAŢ1I-MEMBRU

3.5.SINDICATUL LIBER HYG1E1A DIN DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CĂLĂRAŞÎ-PREŞEDINTE
4. Calitatea de membru în organele de conducere, adm inistrare  şi control, retribuite sau neretribuite, 

în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea pa r tidului politic_______________________
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în d eru lare în timpul exe rcitării funcţiilor, manda telor sau demnităţilor publice finanţate  de la buget ul de
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stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi com erciale cu capital de stat sau unde statu l este 
acţionar m ajoritar/m ino r i t a r : _______________ _______________________ ___________ __________ ___________

5.1 [beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia 
contractantă; 
denumirea şi 

adresa

Procedura prin 
care a  fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular contract TRUICA CAMELIA
SPITAL 
MUNICIPAL 
OLTENIŢA 
StrArgeşului 
nr.134

Negociere
directă

Prestări
servicii

27.032014

01.042014-
31.122015 
Act
adiţional
01.012015-
31.122015

15360LEI

Titular contract TRUICA CAMELIA
INSTITUTUL 
NAŢIONAL DE 
SĂNĂTATE 
PUBLICĂ 
Bucureşti. 
str.dr.Leonte.nr. 1-3

Contract 
individual 
de muncă 
cu timp 
parţial pe 
perioadă 
determinată

29.122014
01.012015-
30.042016

28537.05
LEI

Titular contract TRUICA CAMELIA ORDINUL
ASISTENŢILOR
MEDICALI
GENERALIŞT1,
MOAŞELOR ŞI
ASISTENŢILOR
MEDICALI DIN
ROMÂNIA
Bucureşti,
str.IngZablovschi,
nr.76

Contract 
individual 
de muncă 
cu timp 
parţial pe 
perioadă 
determinată

28.012015
02.022015-
30.052015

17200 LEI

Titular contract TRUICA CAMELIA

PATRONATUL 
ROMÂN 
Bucureşti, str.Ij.iigi 
Galvani,nr.l7-19

Contract 
individual 
de muncă 
cu timp 
parţial pe 
perioadă 
determinată

20.032015
23.032015-
15.092015 18474 LEI

Soţ/soţie....................

Rude de gradul Ir,ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii lamiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii21

2



0 Prin rude de gradul I se  în ţe leg e  părin ţi  pe  linie a scen d en tă  şi copii  pe  linie de scen d en tă .
2) Se vo r  dec la ra  n u m e le ,  d e n u m ire a  şi a d re sa  benefic ia ru lu i  d e  c o n tra c t  unde , p rin  ca li ta tea  de ţinu tă ,  t i tu laru l,  

so ţu l/so ţ ia  şi rudele  de  gradu l 1 ob ţin  con trac te ,  aşa  cum  sun t  def in ite  la p u n c tu l  5. N u  se dec la ră  con trac te le  
soc ie tă ţ i lo r  co m erc ia le  pe  ac ţiun i  la ca re  d ec la ran tu l  îm p re u n ă  cu  so ţu l/so ţia  şi rude le  de  gradu l 1 de ţin  mai puţin  de  
5 %  din  capita lu l social al socie tă ţ i i ,  ind ife ren t  de  m odu l de  d o b â n d ire  a  ac ţiun ilo r .

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

Data completării S e m ^ tu r a

10.06.2015 .......................................
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