
Subsemnatul, 
de consilier judetean 

CNP 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Puf Vasile 
la Consiliul Judetean Vaslui 

, domiciliul Vaslui, 

, având funcţia 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia1l deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se întelege 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 

aobânairii 

Vaslui, 
3 201 I 

Costesti I 2005 

Costesti I 2008 

Suprafat! 
Cota-
1D&rte 

V.. 

1.4 

850mp 
Yz 

0,20 ha 1/1 

2,27 ha 
:y4 

1.4 

Modul de 
'Fitularul1 l 

dobiiidire 
Puf Vasile 
Puf Doinita 

cum parare 
Puf Mihail 
Alexandru 

cumparare Puf Vasile 

mostenire 
Puf Vasile 
Puf Maria 

* 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 men\ionează. în cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul. so\ul/so\ia. copilul).
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte \ări.

Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
dobândirii 

Adresa sau zona 

Vaslui, 

2 2012 226mp 

1 

Cota-
parte 

V.. 

V.. 

Yz 

Modul de 
dobândire 

Constructie 
. . 

regie proprie 

Titularu12>

Puf Vasile 
Puf Doinita 

Puf Mihail 
Alexandru 











6.1. Titular 

Puf Vasile Evei -H Company SRL 

6.2. Soţ/soţie 

0fue,a realizativenitul' 
Sur-sa venitului: 

li Nume. ,adriesa 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8 .. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

Puf Vasile 

Puf Vasile 

Puf Vasile 

Puf Vasile 

-- - -

- � · -

-- --

Consiliul Judetean Vaslui 

Consiliul Judetean Vaslui 

Directia pentru Agricultura 
J udeteana Vaslui 

Spitalul Judetean de Urgenta 
Vaslui 

arenda 

Semciul pr.estat/obi_ectu1 

1 ,2�mentor de v�Dlii 

·--- -- -
- - - - -

-- --

Consilier judetean/ 

MembruATOP 

Lector 

Indemnizatie membru CA 

324 lei 

Venitul @Dwill 
ÎDCa!UUI 

- --

13.140 lei 

5.450 lei 

3.960 lei 
I 

755 lei 

I 

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

Data completării 

09.06.2021 



Subsemnatul, Puf Vasile 
de consilier judetean 

CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

la Consiliul Judetean Vaslui 

, domiciliul Vaslui,  

, având funcţia 
' 

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

li • .Asoci(t sau ,acff onar la societăţi comeitciale;, com_paiili/societiţi 1n�ţionale, institupi1 de credit, .gr.gpum. de 
înte1tes economic.. orecum şi ,meiiJ.liig' în �socî1lffl., :fundatif sau alte or2aliiz1ţtiî Jiemernamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1 ...... 

2. Calitatea ae· meml>r,u în, org�eie de conducere, adininisffiai'e Ji control1 ale societiţilo� comerciale, ale

! 

regiilor •utonome, ale com_paniiloir/societiţilot naţionale, ,ale liistiNţjilot ile credit, •le gru1nmlot ae interes I 
ie_conomic.'.ale asffciatilloll s,u."fund3tiilor or.i ale altor orif!an.q;atii ne1?Uvemamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 ...... 
Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania Membru Comitet Director -

Asociatia Crescatorilor de Albine Fil. Judeteana Vaslui Vicepresedinte -

it. Calitatea de medibr.u Îlil cadmd �sociatliJor, ntofesionale sj/sau sinaicalţ 
3.1. ..... 

4. Qditatea de memlirq în org@ele (le con4ucere, administr,a1re şi control, J"effi�uite sau1 ftetetfibwte,
detinute·m =cadnllm�rti(lelor. politic;e, funcpa._d�tinuti' şi ! denumirea paf.tiduluiJ uolitic
4.1 ...... 
Organizatia PSD Vaslui - membru 

5. Contracte, ·inclusiv cele de asistenţă juriaic3, coiîsult�nţl·-juridică, consultanţi şi civile, objinute ori' aflate
în derulăre în timpul exercîtării funcpilor, mandatelor sşu (Jemnitşţifor publice .finanţate de la bugetul ae

stat, local: şi din fonduri externe ori încheiate cu societiţt comerdale cu capital de stat sş.u unde statul· este
actionar majoritar/minoritali:
5.1 Ben::ficiand de cmra:t I1l.llrele, 

I
Jmtitutia Ptoorltnapin TtpUI Data Dtma Valama 

.._..ll'MP/denumireaşi adresi contra:mntă: careafoo: conlndul.ti Îrrlmii oontra::tulti tolalăa 

1 

I 



Trtular ............ -

�-···········-

RwecJe pJul JI) ale titularului 
............ 

Societăti ootmtiale'Pe&rifizică 
amizală/ Asxiatii filmilia1e' Cabinde 
io:tividmk;cabn1e� metăti 
civile poresiooale S119Jciaăti civile 
pofiscmle rura.<p.Bme limi1alăcare 
desfişBă poresiade ID/OC'.i1I Q�lÎ2api 

·- • Fundaţii/ A . .. 'J\ 
nPOI ,�··· • • 

dnnnirea� îrnedirttat c:ootnaului 
ooresa contra:tul 

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

<mtra:tului 

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 putin 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 

09.06.2021 

2 


