
Subsemnatul/Subsemnata, 
de Consilier judeţean 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

TESLARIU Gr. IULIANA , având funcţia 
la Consiliul Judeţean Vaslui 

CNP                                , domiciliul jud. Vaslui, mun. Vaslui,   

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

*l) 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 

dobândirii 

Sat Laza, corn Laza, 
jud Vaslui 

3 2019 

Suprafaţa 
Gota-
parte 

1200mp 50% 

Modul de 
Titularu11>

dobindire 
Contract de Teslariu Lavin 
vânzare- Florin/f eslariu 
cumpărare Iuliana 

* 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 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

Titularul1>

dobândirii parte dobândire 
Teslariu Lavin 

Contract de 
Florinff eslariu 

l 2001 80,87mp 50% vânzare 
Iuliana  mun Vaslui,jud Vaslui 

cumpărare 

Sat Laza, corn Laza, jud 
Contract de Teslariu Lavin 

2019 l54mp 50% vânzare- Florinff eslariu 
Vaslui 

cumpărare Iuliana 











.. 

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 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Teslariu Ştefan Valentin - - -

Teslariu Răzvan Nicolae Bugetul de stat Alocaţie copil 1536 lei 

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

Data completării Semnătura 

...... Q�:.rl.G.� .. .f:Qt;.. 



.. 

Subsemnata, 
Consilier judeţean 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

TESLARIU GR. IULIANA 
la Consiliul Judeţean Vaslui 

, având funcţia 
de 

CNP , domiciliul jud. Vaslui, mun. Vaslui, 
' 

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

I. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri dj
interes economic. orecum şi membru în asociatii. fundaCii sau alte or2anizatii neiruvernamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de actiuni si/sau a acţiunilor 

1.1 ...... 

2. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intere,
economic, ale asociathlor sau fundatiilor ori ale altor o. · - -i neeuveroamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -
2.1 .... .. 

3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilor orof esionale si/sau sindicale 1 
3.1. ..... Membru în Sindicatul liber alŞcolii nr. 6 Vaslui, afiliat US „Didactica", Vaslui 

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul 1>artidelor1>olitic� functia detinuti si denumirea oartidului oolitic
4.1 ...... MEMBRU AL BIROUL nJDEŢEAN VASLUI - PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ŞI 
SOLIDARITATE PLUS 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţă juridici, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare În timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:
s.1 �ficiarul rea:ma1: rure1e, I ÎJsituţia I Pro::edna im I Tµi llia I Umila I Valoorea



perinrele&runirea şi OOllSl 

Tdular .. ··········-· 

Soţ:/SJţie . . .. . .. . .. . '*' 

Rude de grcdul I1

' ale titularului 
. ... ... ... . .

�oonetciale'Persam fizică 
auai23lă/ � mmiliale/� 
irdivicble,�asxiate, � 
civileprofisomlesai � civile 
poresicmlecu� limitalăcare 
�ăporesiadeava::&/� 

,_ ·'-'.... • .. , .. • .. 2)
negi .l'WJU:1111( ---

cxx1tndu:mi: 
cb1umirea şi 

mesi 

caream;t aJiraduJui îrdmii CXJiia:tlllui i:ialăa 
imam� cmtractu1ui cml«dului 
anra::tut 

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 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 Semnătura 

....... o..f.� ... QP. .. ; .. :!-&f.f/ 


