
DECLARA ŢIE DE A VERE 

CRETESCU VALENTIN 
Subsemnatul/Subsemnata, 
de Consilier Judetean 

, având funcţia 

CNP 

la Consiliul Judetean Vaslui 

, domiciliul Loc.Dosi,                                              jud.Vaslui 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia•> 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.

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Lohan agricol 2010 

Suprafaţa Cota-
parte 

1500 mp 50% 

Modul de TitularuJ1>

dobândire 
Cretescu 

cumparare Valentin 

' 

I 
I 

Cretescu Mirela 1

Cretescu 
Siscani-com.Hoceni forestier 2010 0,4 ha 50% cumparare Valentin 

Cretescu Mirela 

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

"'2) La "Titular11 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. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul Suprafaţa Cota- Modul de Titularut2>

dobândirii parte dobândire 

apartament 2007 55 mp 50% 
Cretescu Valentin Loc Husi,  

cum parare 
Cretescu Mirela 

1 









VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul 
Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 

I �enerator de venit încasat 

1. Venituri dm salarii

1.1. Titular

Profesor de 
Cretescu Valentin legîslatie/instructor auto 27.000 lei 

Sef Reprezentanta RAR 

Suna venitului: 
numele, adresa 

SC Ale&Geo@Autobest SRL,  
Registru Auto 
Roman/str. GHE. Doia,nr.5 

1.2. Soţ/soţie 

Cretescu Mirela CMI DR.Scriitoru Mariana Asistent medical generalist 18.000 lei 

1.3. Copii 

2. Vemturi din activită/i independenle

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinJei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri dm mvestiJii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie 

5 



6. Venituri dm activităJi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie 

Cine � realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual ' 
Nume, adresa e.enerator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
I 

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

Cretescu Valentin Consiliul Judetean Vaslui Consilier Judetean 3000 lei 

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii 

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

Data completării 

..... Q.f..: .'?. f: .. 2f?.?.' 
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Subsemnatul/Subsemnata, 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

CRETESCU VALENTIN 

de CONSILIER JUDETEAN 

CNP 
la CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 
, domiciliul Husi, 

, având funcţia 

' 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societiţi naţionale, instituţii de credit, grupuri �
interes economi� precum şi membru în asociaţii. fundaţii sau alte 01'2anizatii ne211vernamentale: I

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale
de actiuni si/sau a actiunilor 

1.1.. .... 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societiţilor comerciale, a(
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de inter,
economi� ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor oreanizatii neeuvemamentale: I

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -

2.1 ...... 

-

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor orofesionale şi/sau sindicale l 
3.1.. .... 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, r.etribuite sau oeretribuitţ
I deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinuti şi denumirea partidului politic 
14.1.. .... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridici, consultanţi juridici, consultanţă şi civile, obţinute ori afla�
în derulare în timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul d
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societiţi comerciale cu capital de stat sau unde statul esl
actionar majoritar/minoritar:
s.1 � oocaira:.t numele, Inc;tîtu.ia 
µ1;uu111de'denurnirea şi OOieSl 00111Ioctarmt I Pnx:ooum JIÎl1 I TipJ careafm <mmdu1ui 

1 

Th1a D.un1a Valoorea 

hmeni <.mtra:tului 1otalăa 



cbnmireaşi Îl aedinţat cmtra:tuJui cootndului 
� cordJaju)

Trtular ............... 

Soţ,'!Dţie ............... 

Ri.d! ci: gradul I11 aJetitularului
• ' • • • • • • • � I � 

Societăţi CXJ11e2ciale.l Perr.oo1l1 fizică 
alJOfÎ231iV Asociaţii mmilia1d Cabirde 
mvidwk; cabimea.<u:iale, socieffiti
civile (Efesiomle ��civile 
poresicmle cu ra.cp.nbe limitată care 
� J:!OresÎad:: avocat/ Qgani2atii 
regu\ffl .... ,rw� Furrlltii/ Asociatii2) 

•> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care 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. 

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

Data completării 

.... O..!J .. } .. Q., ..... 2P.. .. ?-J 

2 


