
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul MARIAN DAN MIHAI , avind funcţia de 

Viceprescdinte al Consiliului Judetean la Consiliul Judetean Vaslui 

CNP , domiciliul Husi  

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia•> 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 in alte fări. 

11 
Adreu••zeaa Catepria* Aaul dolladlril 

Sat Risesti corn. 
3 1998 Drinceni jud. Vaslui 

Sat Paun corn. 
5 2018 Bamova iud. lasi 

Sat Paun corn. 
3 2019 Bamova iud. lasi 

Sapnfilta Cota•parte 

430 mp 100 

1000 mp 100 

500 100 

Mocl.i de debladlre ·ltalana1J 1

vanzare-cumpar Marian Dan 
are Mihai 

vanzare-cumpar 
Marian Elena 

are 
vanzare-cumpar 

are 
Marian Elena 

* 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 in alte fări. 

Adresa•11zou Ca1epria* 
Anul 

Sapnlaţa Cota•parte 
Modal.de 

7'ilalanl2l
dobblirli .dobladlre 

Sat Risesti corn. Drinceni jud. 
4 1998 104,04 mp 100 

Autorizatie de Marian Dan 
Vaslui constructie Mihai 
Sat Risesti corn. Drinceni jud. 

4 2007 120.58 mp 100 
Autorizatie de Marian Dan 

Vaslui (anexa �ospodareasca) constructie Mihai 
Sat Paun corn. Bamovajud. 

2 2019 160,44mp 100 
vanzare-cumpa 

Marian Elena lasi rare 
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de











---; 
5 .2. Soţ/so\ie 

- -
6. Venituri din activltdfl agricole

-

6.1. Titular 

6.2. Soţ/sotie I 
\. 

Ciae a realiat veaitlll 
Suni venitului: !Serviciul prestat/ol,iectal generator Vuitul anual 

Name,adraa devenit tneasat 

7. Venl!'!ri din premii şi din jocuri de noroc
� ---- ·-

7. I. Titular

7.2. Sot/sotic 

7.3. Copii 

-

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

8.2. So\lsotic .:..---

Tranzactii criptomoneda 
Marian Elena Realizate in 20 J 9 100205 RON 

Declarata la ANAF 202 l 

Tranzactii criptomoneda 
Marian Elena Realizate in 2020 I 1713 RON 

Declarata la ANAF 2021 

8.3. Copii 

Marian Annelise AJPIS VASLUI Alocatie minor 2017 RON 

Prezenta declaraţie constituie act public ş1 răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completilrii 

.... o'& . o.�.- .. 2..02..t



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul Marian Dan Mihai 

CNP 

Vicepn:sedinle al Consiliului Judclean la Consiliul Judetean Vaslui 

, domiciliul Husi,                        jud. Vaslui 

, având funcţia de 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

I. Asociat •• aqioaar li ,oeietlţi eomemale, compaali/50cietlti aallonale, lmtituţii de credit, srupari de interes economic, preeum şi 
membra ia · ··· ,._._•U •a alte o · ·1 -uvename•ta�:

Unitnlen 
Nr. de părţi 

Vnloaren totalii a părţilor 
- denumirea şi adreso -

Calilnten detinutil sociale snu de sociale şi/snu a acţiunilor 
nctiuni 

1.1 SC MARCOMI SRL ACTIONAR 9827 Societate în Faliment 

HUSI JUD. VASLUI 
MARlANDAN 

MIHAI 

1.2 SC INCITY MEDIA PROMOTER SRL ACTIONAR 40020 400200 RON 

HUSI JUD. VASLUI 
MARIAN 
ELENA 

1.3 SC ANNELISEMARTEX SRL ACTIONAR 18 180RON 
MARIAN 
ELENA 

2. Calitatea de membra la orpaele de eoadacere, administrare fi eoatrol :ale sodetlfilo� comerdale, ale reglUor aatoaome, ale ,
companillor/socledtflor uţloule, ale insdtaJWor de credit. ale 1n1purilor de fateres economic. ale asoclatiilor Hu fundaţiilor ori ale altor
orvanl-•if -lftleraaaeatalc: 

Unitatea 
Calitnten de\in util Valoarea beneliciilor I 

- denumireo si adresa -

2.) 

9. ulitatea de membra la cadrul aodadllnr DrO(aiouJe d/ua siadlcale 
3.1. ..... 

-

4. Galitatea de membru la orpaele de conducere, admiaistrare fi control, retribuite .sau neretribuite, deţinute ia cadrai partlilelor politice,
functl. d�atl li dea••"- -l'fWuWaolitic
-1.1...Presedinte Interimar Filiala Judeteana Vaslui ALDE 

Presedinte National Liea Alesilor Locali ALDE 

5. Contracte. naclusfv cele de asistenţi juridici, consultanţi Jaridlci, coasultanCI şi civile, obţinute ori aflate ia deraiare în timpul Herdtlril
funcţiilor, maâdatelor saa demaidţilor publice finanţate de la huietul de stat, loeal ,1 dia fonduri esterne ori îadaeîate cu IGCfeeiţi comermle
cu H„ital de stat sau unde statul ate a""onar 11111forUarlminoritar. 

5.1 B:rdii!ud!anat runi;paun.iidnmim h!m.\tlo.nnttr&1: 
Aoa.wapiiaren llmidwi D.mn v..kmatdn 

ŞIDISI dnnimşlDISI 
ntimliţi T.pilonatti aJ1llJlUli cnn1uu armmi.i 

Til.h .... ·-····- ---

./ 
?� 

i 



�--�"·•M•-

) 
Ru.t:a:�1ill.11>aelllilu1i ............ �/ 

/ 
�ammab'lmulifmliu:rimă'A.mţii 

� 

--miilb'Gmu:illMbr,ciia:� � 

----ciw:pcis:rm:S1.1�civil:pom:mbw 

-------1 �itm:imedsăµmpoi:sid:IM-d 
��Furlţi'As:xit,r l 

q Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
21 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 ş1 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 

.... Q .. �.: .. O.G. ... k.Q.?- � 


