
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de consilier iudetean 

CNP  

la 

domiciliul 

DORIN EMIL, având funcţia 
Consiliul Judetean Vaslui, 

mun. Vaslui,  

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

*I) 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 

dobâncl,iiii 
Su_prafaţa 

Cota-
parte 

- -

Modul de 
11itularul1)

dobândire 

-

* 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. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dQbfndirii 

mun. Vaslui I 1993 

1 

Suprafaţa 

84m2

-

Cota- Modul de li Tituland2
)

parte dobândire ' I 

50% 
vanzare-

Dorin Emil 
cumparare 

-











Gine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul · Venitul anuali 
Nume, -adresa 2enefator de venit, i încasş.t 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular

-

7.2. Soţ/soţie 

-

7.3. Copii 

-

8. Venituri din alte surse

8. I. Titular

DORIN EMIL Consiliul Judetean Vaslui 
consilier judetean 

}2776 �I Vindemnizatie 

Consiliul Judetean Vaslui 
membruATOP 

6010 41 v indemnizatie 

8.2. Sotfsoţie 

-

8.3. Copii 

-

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

Data completării 

.. . li\ tl.1...' . . ?.!?. ţ/ ... 

6 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemna tul/Subsemna ta, DORIN EMIL, având funcţia 
de consilier iudetean Consiliul Judctean Vaslui, 

CNP  

la 

domiciliul mun. Vaslui,  

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

1. Asociat sau acponar la societăţi comerciale, companii/societip naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic.. 1>recum si membru în asociatit fundatii sau alte omanizatli neiruvernamentale:

Nr. de părţi Valoarea totală a 
Unitatea 

Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
- denumirea şi adresa -

de acţiuni şi/sau a actiunilor 
1.1 SC ST ANDARDFIX SRL 

Actionar 20 200 
loc.Moara Domneasca, jud. Vaslui 

2. Calit3tea ,de qiembru în organele ele conducere, administrare şi control ale societiţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale compşîţiilor/societlţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gr-..punlor de interes
economi� ale asociatiilor sau "fuiidatfilor ori ale altor oraanizatii nemivernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea si adresa -
2.1 Asociatia Club Sportiv Standard Vaslui, 

presedinte o 
str. Reoublicii, mun. Vaslui 

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

4. Calitatea ae membru în organele de conducere, administrare şi· control; retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul nartidelor oolitice, functia âetinută si denumirea parti<1tilui politic
4.1 -- -

-

-- -

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică, consultanţă juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitirij funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la J>ugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societilţi comerciale cg capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:

1 

I 

I 

I 

I 



. Jmtitutia Procmtmpin Uia Valmea 5.1 &reficiaru1 <Econtra:t numele, contra::tantă: carea:bt Tlpll îrrhierii Durata 
totalăa 

pmlrele/crnumireaşi ooresa cm.unirea şi ÎmatilJtat coom:dului cmtra.iului
ccntra::tului 

cama:tului adresa contra:tul 
Trtular .... ········-

Sov'SJlie ........... ·-

Rtrle CE gra:ful 11' ale titu1arului
............ 

Sociaăti <X.llllf%ciale/Pa� lăfizică 
m.mizatăl A.9xiaţii mmilia1e/ Cabime 
mvicwle, cabime a9Xiate, sxieffiţi 
civileponsomle sau 9Jcietăti civile 
poresicmle ru rap.urlre limitalăcare 
�ă poieiia<E avoca1/ Org;mizatii 
t1P01- '�· I ...... • Fundatiil li . ..?\ .. _____ 

I) 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 
societătilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societătii, 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 

... /.1...:.lÎ.J...: .... ?..f?.?.. I

2 


