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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata MIRON - FERARU ROXANA - MĂDĂLINA , având funcţia 

la CONSILIUL JUDETEAN VASLUI de 

CNP 

CONSILIER JUDETEAN 

, domiciliul: Bârlad,                                                              , Jud. Vaslui

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 1 > 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.

i Adresa sau zona Categoria'!\' Anul 
c}.obândirii 

3 2012 
Bârlad, 

-------------- -------------- --------------

S�pr.afaţa· 
Cota-
palife 

575 m2 
]/] 

------------ ----------

Modu11ae 
1llitulatul,11 C,obâildme 

Cumpărare Feraru Ciprian 
Cosmin 

-------------- --------------

* Categoriile indicate sunt: (I) 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 
€atego1Tia* dob�d,jnii

2 2012 

I 2021 

Adr.esa, sau zona 

Bârlad, 

Bârlad, 
 

(;ota- ModWd� 
I 

Suprafaţa- Titulaw.12> 

p3rte 4obân<lhte , 

77 m2 1/1 Cumpărare 
Feraru Ciprian 

Cosmin 
Feraru Ciprian 

.,

J/2 Cumpărare 
Cosmin 

32 m-
Miron-Feraru 

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

producţie. 
*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. 
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4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular 

5 .2. Soţ/soţie 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

lf €bîe a r.ealizat venitul 

7. 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Feraru Armand Petru 

----------------------- -----------------------

5. Venituri din pensii

----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------

6. Venituri din activităfi agricole

-----------------------

Sursa venitului: 
Nume, adtesa 

-----------------------

Servfoiul prestat/obiectul 
2eder.3tor. ae venit 

Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------

8. Venituri din alte surse

----------------------- -----------------------

----------------------- -----------------------

Agentia Judeteana pentru 
Alocaţie + Stimulent 

PJati si lnspectie Sociala 
insertie 

Vaslui 

--------------

--------------

--------------

--------------

"Venitul anuQ.l' 
,ÎiJcasşt 

--------------

--------------

--------------

-

--------------

------------

3342 LEI 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracteru) incomplet a) datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

... ).Q .. � .... l (l).�) ..... 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, MIRON - FERARU ROXANA - MĂDĂLINA , având funcţia 
de CONSILIER JUDETEAN la CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI , 

CNP , domiciliul Bârlad,                                                      Jud. Vaslui 

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

l. Asociat sau acţionar. lă sooieti'p comerciale, companii/societăţi naponale, iistitupi de credit', gwpu11î de
interes economi�)l)r.ecum si membliU în asociam. fundatu sau alte o:r.2anizafii,neJtuvemiamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a actiunilor 
1.1. Asociatia „Constantin Hamangiu'' - Bârlad Membru - -

------------------------- -------------------- -------------- --------------------
------------------------- -------------------- ----------·--... --------------------
------------------------- -------------------- ----·----- --------------------
------------------------- -------------------- ------·---- --------------------
------------------------- -------------------- -------------· -----···------------

2. Calitatea tle mem6ru ·În organele de conclucere, �dministî:ar,e şi contr.ol ale socJetifilor. ·comevciale, ,ale
tegiilot autonome, ale companiilor/societ�ţifor naţtonale, ale instituţiilor: de uectiţ �le ,grupurilor ae ·mtemes
economic, ale·asocia.tiilo11 sau ifundatiilb"t. or.i ale·altor owanizapi ne21Lvermimentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

-denumirea şi adresa -
I 

2. J. ------------------------- ------------------------- -------------------------
------------------------- ------------------------- -------------------------
------------------------- ------------------------- -------------------------
------------------------- ------------------------- -------------------------
---------------·--------- ------------------------- -------------------------

3. C�lit3tea de membruln cadr.ul asociattilor pr,ofesionale si/sau sindicale I 

3.1 ...... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. €alit-atea 4e membîru iii or.ganele de conduc�re, adminismar.e şi, conttol, ietmliuite sau nerebiibuite,
aetmute în �drul .Pafflideloi' politice.i_ functîa detinutl s.Uleliuriiirea ·oal)tidului.i>olitic
4.1 Partidul Social Democrat - Organizatia Municipală Bârlad -> Purtător de cuvânt

Organizaţia Femeilor Social Democrate Bârlad -> secretar executiv 
--------------·--------------------------·-----·--------------A-�·------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. eontracte_, inclusiv cele ae asistenfi juridicij, consultanţi şi civile, obţinute sau af13te în derula�e în tifu__pul 1

exerccitării,funcţiilor� mandateloi: sau aemnităţilor pubUce-fiiîanjate de la t,�getul•de stat, Îoc(ll şi wn fonduri-
exter.iie ori ,încheiate cu societlţi comerciale cu capital de stat sau uiţde statul este acţionar
majoritar/minoritar:

1 



• 

5.1 BereficiaruJ de cootnrt numeJe, 
�denumireaşiocrea 

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

Soţi� ............ ". 

RLrl! re giajul I 1' ale titulaului 
········ ···· 

Societăti comerciale' Per.miă fizică 
awxizaă' A!n:iatii milliale/ Cabin.1e 
iooividwie, cabinele� metăti 
civile poresionale �� civile 
pofesionale cu răspJrdere limitată care 
�pofesiaci:avocar/�i 

. - Fi.n:Jatii! A _ _..!_.::2) negi ·- J\;;IIWll;7 • -·-� 

lrnlitutia Pnx:edura pin 
contra:tanlă: careafait Tlpll) Data îrm=ierii Dl.tata 
denumirea şi îrmm\at contractului contra.:tului contra:tului 

oorest oontra:tul 

1
> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

Valoorea 
totalăa 

contractului 

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 

.... J.f?.: .. D.�.; .. �!... 
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