
/,/r. !:/-/ 81.�.lel/ 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Consilier judetean 

CNP 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

CACIULA MADALIN - CLAUDIU 

la Consiliul Judctean Vaslui 

, domiciliul Husi,  

, având funcţia 

cunoscând prc,•cdcrilc art. 292 din Codul penal prh'ind falsul în declaraţii, declar pc proprie 
răspundere 
că îm prcună cu familia I l deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile

I. Terenuri 

NOT,.i:

Se vor declara inclusiv cele a/laie in alle (ciri. 

Adresa sau zona Categoria* Anul Suprafaţa 
Cota- Modul de 'Iii tul arul n 

dobândirii parte dobândire 

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intrnvilan; (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.Cllidiri

NOT.4: 

Se vor declara inclusiv cele tţ/lale in a/le /âri. 

Anul Cota- Modul de I 

Adresa sau zona Categoria* Suprafaţa 1litularut2l 

dobândirii par.te dobândire 

* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit: (3) casă de vacanţă: (4) spaţii
comerciale/de producţie. 

l 





. ( 

•

Instituţia care administrează 
Tipul* Valuta Deschis În anul Sold/valoare la zi 

şi adr.esa acesteia 

*Categoriile indicate s1111t: ( J) collf c11re11t sem echivalellfe (im:lusiv card); (2) depo=it bancar
sau ecl,fva/e11te; ( 3) .fimduri de investi(ii sau echivalente. inclusiv fimduri private de pensii sau alte 
sisteme cu ac1111111lare (se vor dec/am cele aferente ,11111/uifiscal a11teri01/ 

2. l'lnsamcntc, innsti(ii directe şi împrumuturi ucordnlc, ducii rnlonrcn de pinlil insumnlil II tuturor 11ccslor11 tlcpilşcşle
5.000 de cu ro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investi/iile şi participârile in strâiniitate. 

Emitent titÎu/societatea în cai;e per,soana este 
Tipul* 

Număr de titluri/ 
Valoarea totală la zi 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de participare 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de/inule (titluri de stal, cert{ficate,
obliga{iuni); (2) ac(iuni sau pâr(i sociale in societii{i comerciale; (3) împr1111111t11ri acordate în nume 
personal. 

3. Alte aclh·c prod11cillo;1rc de venituri nete, c11rc insumnlc dc11ilşcsc cchirnlcntul n 5.000 de curo 11c an:

NOTĂ: 
Se vor dec:lara inclusiv cele cţ/late in slriiiniilale. 







- -

8. Venituri din alte surse
- - -

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 

26.05.2021 



, 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER JUDETEAN 

CNP 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

CA CIULA MADALIN - CLAUDIU 

la CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 

, domiciliul HUSI,  

cunomind prc,cderile un. :?92 din Codul penal pri\'ind falsul in declara1ii, declar pc propria răspundere 

, având funcţia 

I Asociat sau·uc1ionar la·socic1a1i:comcrciale, comp:mii/societfi\i nn1ionalc. instituţii de credit. grupun de interes l'COnom1c. precum şi membru ln·usociuţii, fu111Ja11i sau 
alte ori:ani1.:i1ii nc11uvcmam�'l1lalc: 

Unit:nca 
Calitatea de! mută 

Nr de părJi sociale Valoarea totală a părţilor 
-denumirea şi adresa - sau de actiuni soc mic ş1/sau a act1Uni lor 

1.1 ..... ELECTRO-SANIT S.R L. HUSI ADMINISTRATOR 100% 2840 

2 Cuhtnti:a de membru în o!Bnnt:lc de conducere, 11dininistr.1re ş1 control ale soc1ctl1\1lor comcn:ialc. ulc regiilor autonome, ale COft1JTJnnlor/socictăţ1lor naţionale. ulc 
mstuu\iilordc cr�'f..lil. ale grupurilor de mleres tconomîc. ale illiQCm111Jor s.iu lundu111lor on ale altor org(1111za111 n�-guwrrwmcntulc 

Unitatea Calitatea deţinută Valuarca bcneficillor 
- dcnumm:a si adresa -

2.1.. ... 

3 Calitutca de mcmbni in cadrul usocm111lor proles1onalc şi/sau,s111d1cale 

3.1... ... 

4 Cahtutca di:mcmlfru in organele de conduc�'l'e. ,idm1nistrorc ş1 control. rctrilfaite sau neretrîbunc, detmute în cadrul ty.imdelor polmce. func1iu dctmulil ş1 dcnumm:a 
panidului politic 

.. 

-11 CONSILIFR Jl,DETEAN PARTIDUi.SOCiAL D1:l\.10CRAT 

s·. Contracte, inclusiv cele de asisttn\ă .1urid11:". consultanlă Juridică. consulunilil şi civile, obţmulc ori aflate în derulare in umpul ll.,;ercil/im func\nlor, mandatelor sau 
demnităţilor pubh�'C f'inaniutc de b bugetul de �1nt Joe,,11 �, dm fonduri externe: ori inchcmte cu socictă\1 comerc1Jle cu capital de stnt suu unde statul este 11Cţ1onJr 
majoricar,minocitar: 

5.1 lmfrinlil·111r.umni:.ruuni.{lmm:işah.-.1 I h•�w..-.wtlwm-mmş I Htmba11i1c1ca ihl I l�1ilu1-a.uii 
n,1iuwi I �u1u1t.uil.i I Val.uuitd.la 



' 

tdl!il il.lU!iţlu.111;u.l u.1t:uil.i 

Tab .. .... 

5.ţ!i'9,! . . .. . .... 

R1d.'<l:1p1� l'':i:thlnli ............ 

5.x.u'IJwn.niirl\N11ulitclanv.tYA'lri•fmiai 
Gl:iU!iu. tlrb.:tiu.·.ttric :ni1'�dlil.:J11î-ini.'SJJ 

s.x.�cilil.:ptisi.11i.'1ll�i111Ul\.l\.'IL-iş.u:1[td.-il 

d:.r.ml'O!,t1ir��un11ud,T-utlţg' A'(U� 

1 Prin nul<! de grac/11/ I se in\clcgc părin\i pc linie asccndcnt:l ş1 copu pc linie descendenta 
=> Se I or dcclar.i nunu;lc, denumirea şi adresa bcnefic1arulu1 de contrJcl unde. prm lJlit,llca dc1mulă. 111ularul, so1ul:�011a ş1 rudele de i;radul I 

ob\m contracte, uşa cum sunt dclinitc 1:i punctul 5. Nu se declară contractele soc1ctuplor comcrc1alc pc acpum la C'Jrc dcdJranlul împreună cu 
so1ul/sopa şi rudele de grndul I deţin mai putin de 5% din capitalul social al soc1c1a111. md1fcrcnt llc modul de dobândire a nc1iumlor 

Prezenta dcd:iratic constituie act public şi răspund potrivit lcgn penale pentru mc.�actuatl".S sau camclcrnl mcompkl ni datelor menţionate 

Dn111 cnmplcl:irii 

26.05.2021 

Scmniilurn 

m'l:uil.a 


