
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, Afteni Mitica , având funcţia 
Consiliul Judetean Vaslui de __ Consilier Judetean __ _ la 

---- ---

CNP , domiciliul Mun. Barlad,  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia1> deţin următoarele: 

-

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

- -

Anul 
kdresa sau zona €ategoria* I dbbiilldir.ii 

Cota-
Supr:afaja 

narte 

ffiodulde 
dobândir.e 

Titu'8All'> 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Categorin* 
Anul 

Suprafaja 
Cota- Mod�llle 

'Ilifularuli) 
dobândirii pade dobândir.e 

Adr.esa sau,zona 

Barlad  I 2018 82.68mp ) Cumparare Mitica Afteni 

l 











' Sul1S8 venitului: Servîdui prestat/otiiectul V-eiiitul anual 
C:ioe a 11�1&at v.enitul 

Rum�1 adriesta 2enel!8tor de v.enit încasat 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7. l. Titular

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

Mitica Afteni CJ VASLUI Indemnizatie 2190 

8.2. Soţ/soţie

Daniela Madalina Afteni AJPIS Vaslui Indemnizatie îngrijire copil 24000 

8.3. Copii

Diana - Maia Afteni AJPIS Vaslui Alocatie 3600 

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

Data completării 

.'1 .... �:P:-:9) J

6 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Afteni Mitica -----
-------

la _Consiliul Judetean Vaslui_ 
, având f uncfia Subsemnatul/Subsemnata, 

de __ Consilier Judetean_ 
CNP , domiciliul _ Mun. Barlad,               _ 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societifi comer.ciale, companii/societiţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic. orecum si membru În asociadL fundatii sau alte onianizatii ne2uvernamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a actiunilor 
1.1 ...... 

2. Calitatea de memb11u in organele de conducere, administrare şi control ale societlţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societlţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor Ol'l!anizatii nee:uve11namentale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea si adresa -
2.1 ...... 

3. Calitatea de membru În cadrul asociatlilor profesionale si/sau sindicale
3.1 ...... 

4. Calitatea de membi,u În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul oartidelor oolitice. fuectia detinutl si denumirea partidului oolitic 
4.1. Viceoresedinte USR Vaslui 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridici, consultanţă jurlaici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau aemnitlţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe or.i Încheiate cu societiţi comerciale cu capital ele stat sau unde statul este
actionar maioritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de con1ra:t numele, 

I Imtitu\ia 
mnurnele/derumirea şi ooresa conlralantă: I Pnxmura Jl1ll I Tlplll caea ro& oontra::tulw 

1 

Oda I cn=lw I VaJoorea
h:neierii tolalăa






