
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul TRIFAN V. CIPRIAN - IONUŢ, având funcţia de vicepreşedinte la Consiliul Judeţean Vaslui, CNP                                          
,                              domiciliul in Municipiul Vaslui,                                                                    , cunoscând prevederile art. 326 din 
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1 > deţin următoarele: 

11 Prin familie se înţelege sotul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri Imobile
1. Terenuri

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

Suprafaţa Cota-parte 
Modul de 

Tltularul2l dobândirii dobândire 

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se afla in 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. 

Categoria* 
Anul 

Suprafaţa Cota-parte 
Modul de 

Tltularul21 dobândirii dobândire 

1 2012 110 mp 1/2 cumpărare Trifan Ciprian 

Adresa sau zona 

Vaslui,  
Trifan Mihaela 

-

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
2l 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.

li. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricatle Modul de dobândire 

Autoturism Toyota Aygo 1 2017 Vânzare - cumpărare 
Autoturism Dacia Duster 1 2018 Vânzare - cumpărare 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte
care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul 
declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

Nu este cazul 

1 







Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa generator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular

7 .2. Soţ/soţie

7.3. Copii 

----
8. Venituri din alte surse-dobanzi

8.1. Titular

Trifan Ciprian-lonut Banca Transilvania Depozit colateral 21ei 

8.2. Sotfsoţie 

8.3. Copii 

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

Data completarii 

....... . .j.o ... Q /r; ... :..:!:o.Pd ..... 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul TRIFAN V. CIPRIAN - IONUŢ I având funcţia de vicepreşedinte la Consiliul Judeţean Vaslui, CNP                                  
,                                domiciliul in municipiul Vaslui,                                                                         , cunoscând prevederile art. 
326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria raspundere: 

1. Asociat sau actionar la societăţi comerciale, companil/societăti nationale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru
m asociaţii, fundatii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea Nr. de părţi sociale Valoarea totală a părţllor 
• denumirea şi adresa - Calitatea detlnută 

sau de act1unl sociale şi/sau a actlunllor 

1.1. ,.Asoclatia pentru promovarea valorilor Membru europene· Vaslui 

1.2. Asociatia ,.Acţiunea Socială" Vaslui Membru 

1.3. Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară Reprezentant CJ "EURONEST" ADIE 

1.4. Asociaţia Regiunilor Europene Reprezentant CJ 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale
p,rnpaniilor/societăţilor naţionale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociatiilor sau fundaţiilor ori ale alto,
organizatii neguvernamentale:

Unitatea Calitatea detlnută Valoarea 
• denumirea şi adresa - beneflcll lor 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
3 .1. Nu este cazul

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, detinute în cadrul partidelor politice,
funcţia detinută şi denumirea partidului politic:

4.1. Secretar executiv - Organizaţia Judeţeană a PSD Vaslui 

5. Contracte, inclusiv cele de asistentă juridică, consultantă juridică, consultantă şi civile, obţinute ori aflate în derulare în timpul exercitării
funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finantate 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:

Instituţia Procedura 
5.1 Beneficiaru! de contract: contractanta: prin care a Tipul Data încheierii Durata Valoarea 

numele, prenumele/denumirea şi denumirea fost contractu lu 1 contractu lui contractul ul totală a 
adresa şi adresa încredinţat contractului 

contractul 
ITitular .............. 
sovsotie ............. 
Rude de gradul 11 l ale 
titularului .............. 
Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizata/ Asociatii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de 
avocaUOrganizatii neguvernamentale 
/Fundaţii/Asociatii2l 

11 Prin rude de gradul I se lntelege parinţl pe linie ascendentă şi copil pe Unie descendentă. 
21 Se vor declara numele, denumirea şl adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, tltularul, solul/soţia şi rudele de gradul I oblln contracte, aşa cum sunt 
definite la pcl 5. Nu se declara contractele societăţilor comercialepe aqlunl 1a care declarantul lmpreună cu sotullsotla sl rudele de gradul I detln mal putin de 5% din capitalul 
social al socielătil, Indiferent de modul de dobândire a aqlunllor . 

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

Data completării 

.... lo . .OG.,_J.o�.\ 


