
Subsemnatul, 
de Consilier Judctcan 

CNP 

DECLARAŢIE DE AVERE 

GALATEANU GELU 
la Consiliul Judetcan Vaslui 

, domiciliul Comuna Cretesti ,jud Vaslui 

, având funcţia 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pc proprie răspundere 
că Împreună cu familia I) 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 Adresa sau· zona Categoria* dobândirii 

Vaslui 
Agricol 1993 Cretesti 

Vaslui 
Agricol 2008 Cretesti 

Vaslui 
Intravilan 1993 Cretesti 

Cota-
Suprafat� paJlte 

17.300 
100% 

mp 

11.100 
100% 

mp 

1.700 
100% 

mp 

Modul de 
dobândire 'Fitularul 1) 

Reconstituire 
drept de Galateanu Gelu 

proprietate 
Reconstituire 

drept de Galateanu Gelu 
proprietate 

Reconstituire 
drept de Galateanu Gelu 
1proprietate 

a 

* 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. 

Anul €ota- I Modul de 
Titularuf> Adresa sau zona C�tegoriat aotiândirii ;Su_prafaţa

doBândire 
I 

par.te I•

Vaslui Casa de 
1997 

223,2 
100% 

Mostenire 
Galateanu Gelu Cretesti locuit mp Construire 

* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; ( 4) spaţii comerciale/de
producţie. 
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5.1. Titular 
Galateanu Gelu Pensie de serviciu, MI Pensionar 50.340 RON 

5.2. Soţ/soţie - Pensie vechime completa Pensionar 19.200 RON 

t-;;d��i'i,o .• ��� 
1};' 

• 

6. Venituri din activită agricole

6.1. Titular 

Nu este cazul 
6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

Cine ·a ,realiz3t venitul .li Sursa venitului: Serviciul prestat1obiectul Venitul �nual 
I I 

Nume. adresa· f!enerator, de venit I! -· încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular
Nu este cazul
7 .2. Soţ/soţie

Nu este cazul

7.3. Copii

_, 

-
-

- -

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

Nu este cazul
8.2. Soţ/soţie I 

Nu este cazul
8.3. Copii

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

Data completării 

21.05.2021 
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Subsemnatul/Subsemnata, 
de Consilier J udetean 

CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

GALATEANU GELU 

la Consiliul Judctean Vaslui 

, domiciliul Comuna Crctcsti, Jud.Vaslui 

, având funcţia 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societiţi naţionale, institufiî de cr.edit, grupuri de
interes economic. urecum si membru în asociatii. fundatii sau alte or2anizatii negu:veJTnamentaie:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a actiunilor 
1.1 ...... Nu este cazul 

2. Calitatea de membru În or.ganele de conducere, administr.are şi contro.li ale societăţilor comerciale„ ale I
r.egiilor autonome, ·ale companiilor/societlţilor. nqţionale, ale instituţiilor de credit, ale �pur-ilor de interes
economic. ale ·asocfatiilor sau fundatiilor ori ale altor omanizatil neeuvernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea si adresa -
2 .1. ..... Nu este cazul 

3. Calitatea de membrtu În cad:md-asociatiilor nrofesionale şi/sau sindicale .11!.'i 
I.·

3 .1. ..... Nu este cazul 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretJTibuite,
detinute în cadwl'naîrtidelor nolitice. functia detinutl si,denumirea "Dartidului oolitic
4 .1 ...... Ors:mnizatia Comunala Cretesti a PSD I Presedinte 

Organizatia Judeteana Vaslui a PSD/ membru CJEX 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă jur.idică, consultanţţi juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării f�ncţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe or.i încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

h actionar maioritar/minorritar:
5.1 Beneficiarul de controct nmnele, hNituţia I 

Procedura prin Tipul Data 
lc!:ui 

Valoorea
UIQlUI 11de/denumirea S ooresa controclantă: carea fost contra:tului înc:reierii tolalăa 
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cblumiJffl şi îocredinţat contra:tului oontra:tului 
oclresi contra:tul 

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

Nu este cazul 

Soţ/&>ţie ........... ·-· 
Nu este cazul 

Rlxlede grajul 11) ale titularului 
........... . 
Nu este cazul 

Societăţi comerciale'P� fizică 
autoriia1ă/ M:Jciatii fiuniliale' Cabirete 
mviduale, cabirete cro:iate, � 
civile pufesionale !W� civile Nu este cazul 
profesionale cu rasp.nlere 1imi1a1ă care 
deiuş:ara rroresia de avooJ/ Organi7.aţii 
neguvernamentale' Fun:latiil A -::�Z>

1 > 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 soţu l/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 

21.05.2021 
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