
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul,    Botezatu V. Bogdan-Radu, având funcţia de Şef serviciu la Consiliul Judeţean Vaslui, 

CNP                                     , domiciliul mun. Vaslui,                                                                            jud. 

Vaslui, cunoscând prevederile art. 292 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. 

Categoria* 
Anul 

Suprafaţa Cota-parte 
Modul de 

Titularul1>

dobândirii dobândire 
3 2020 2.136 ,00 124 7/2136 00 Contract de Botezatu 

mp vânzare- V. Bogdan-

Adresa sau zona 

Jud. Braşov (teren -cota parte 
aferentă apartament) 

cumpărare Radu
3 2020 1.013,00 4/1013 Contract de Botezatu 

mp vânzare - V. Bogdan-
cumpărare Radu

 Jud. Braşov (drum acces 
imobile - cota aferentă 
apartament) 

3 2020 12,00 mp 100% Contract de Botezatu 
vânzare - V. Bogdan-

 Jud. Braşov 

cumpărare Radu
3 2020 1.013,00 4/1013 Contract de Botezatu 

mp vânzare - V. Bogdan-
cumpărare Radu

 Jud. Braşov (drum acces 
imobile - cota aferentă loc de 
parcare) 

2.170,00 
Contract de Botezatu 

3 2020 126 6/217000 vânzare - V. Bogdan-
 Jud. Braşov (teren - cota parte 
aferentă apartament) 

mp 
cumpărare Radu

Contract de Botezatu 
3 2020 

1.024 ,00 
4/1024 vânzare V. Bogdan-

mp 
cumpărare Radu

Jud. Braşov (drum acces imobile 
- cota aferentă apartament)

Contract de Botezatu 
3 2020 12,00 mp 100% vânzare - V. Bogdan-

 Jud. Braşov 

cumpărare Radu

Contract de Botezatu 
3 2020 

1.110,00 
6/1110 vânzare - V. Bogdan-

mp 
cumpărare Radu

Jud. Braşov (drum acces imobile 
- cota aferentă loc de parcare)

Contract de Cucuşciuc 

3 2020 
2.170,00 

126 6/21 7000 
vânzare- Cristina/ 

Jud. Braşov (teren- cota parte 
aferentă apartament) 

mp cumpărare/ Botezatu 
Drept de V. Bogdan-
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superficie în Radu 
favoarea 

Cucuşciuc 
Cristina 

Contract de 
vânzare-

Cucuşciuc 
cumpărare/ 

Cristina/ 
3 2020 

1.024 ,00 
4/1024 

Drept de 
Botezatu 

mp uzufruct viager 
V. Bogdan-

Braşov (drum acces imobile - 
cota aferentă apartament) 

în favoarea 
Cucuşciuc 

Radu

Cristina 
Contract de 
vânzare-

Cucuşciuc 
cumpărare/ 

Drept de 
Cristina/ 

3 2020 12,00 mp 100% 
uzufruct viager 

Botezatu 
 loc de parcare suprateran nr. 33, 
Jud. Braşov 

în favoarea 
V. Bogdan-

Cucuşciuc 
Radu

Cristina 
Contract de 
vânzare-

Cucuşciuc 
cumpărare I

Cristina/ 
3 2020 

1.110,00 
6/1110 

Drept de 
Botezatu 

mp uzufruct viager 
V. Bogdan-

Jud. Braşov (drum acces 
imobile - cota aferentă loc de 
parcare) 

în favoarea 
Radu

Cucuşciuc 
Cristina 

*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

N O TA : Se vor declara inclusiv cele aflate în alte 1ări.

Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota-

Modul de dobindire Titularul2>

dobândirii parte 

Contract de vânzare 
Botezatu V. 

1 2020 70,00 mp 100% Bogdan-

Adresa sau zona 

Jud. Braşov 

cumparare 
Radu 

Contract de vânzare -
Botezatu V. 

1 2020 70,00 mp 100% 
cumpărare 

Bogdan-
,Jud.Braşov 

Radu 
*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.

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
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NOTĂ S e vor d I . I . . I fi ec ara mc us1v pasive e manc1are acumu ate m str mătate. 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

UniCredit Banlc 2020 2047 291.000,00 
UniCredit Banlc 2020 2047 237.000,00 

VI. Cadouri, servicii sau avantaie primite gratuit sau subvenţionate fată de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angaiatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul 
I Suna venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 

numele, adresa 2enerator de venit încasat 
1.1. Titular XXX XXX XXX 

1.2. Soţ/soţie XXX XXX XXX 
1.3. Copii XXX XXX XXX 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-len.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ S d I . I . 
. ·1 . d' tă' ă e vor ec ara mc us1v vemtun e provemte m s r m tate. 

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

1. Venituri din salarii

1.1. Titular Consiliul Judeţean Vaslui Venituri salariale 102.140,00 
Consiliul Judeţean Vaslui Tichete de vacanta 1.450,00 

Serviciului Public Comunitar Judeţean de Indemnizaţie membru in 130,00 
Evidenta a Persoanelor Vaslui comisie de concurs 

1.3. Copii XXX XXX XXX 

2. Venituri din activită/i independente

2.1. Titular XXX XXX XXX 
2.2. Soţ/soţie XXX XXX XXX 

3. Venituri din cedarea folosin/ei bunurilor

3 .1. Titular XXX XXX XXX 

3.2. Soţ/soţie XXX XXX XXX 

4. Venituri din investi/ii

4.1. Titular XXX XXX XXX 
4.2. Soţ/soţie XXX XXX XXX 

5. Venituri din pensii

5 .1. Titular XXX XXX XXX 
5.2. Sot/sotie XXX XXX XXX 

6. Venituri din activită/i agricole

6.1. Titular XXX XXX XXX 
6.2. Soţ/soţie XXX XXX XXX 

Cine a realizat Suna venitului: Serviciul prestat/ obiectul Venitul anual 
venitul Nume, adresa generator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular XXX XXX XXX 
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7 .2. Soţ/soţie XXX XXX XXX 
7.3. Copii XXX XXX XXX 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular XXX XXX XXX 
8.2. Soţ/soţie XXX XXX XXX 
8.3. Copii XXX XXX XXX 

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

Data completării 
08/06/2021 
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Nr./?!) !4/.t:'6.2021 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, Botezatu V. Bogdan-Radu, având funcţia de Sef serviciu la Consiliul Judeţean Vaslui, 
CNP                             , domiciliul mun. Vaslui,                                                                          jud. Vaslui, 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 
1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupu,ri de
interes economic, precum si membru în asociaţii, fundaţii sau alte or2anizaţii ne2overnamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

acţiuni acţiunilor 

:xxxxxx :xxxxxx :xxxxxx :xxxxxx 

2. Calitatea de membro în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor or2anizaţii ne2uvernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -

:xxxxxx :xxxxxx :xxxxxx 

3. Calitatea de membro în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
Membru in cadrul Sindicatului salariatilor din administratia publica locala a Consiliului Judeţean Vaslui
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul partidelor oolitice, funcţia deţinută şi denumirea partidului oolitic

:xxxxxx 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridici, consultantă 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: 

� Pnnwrapin 
5.1 Bom:iarul deanra:t ll.l!I1dt; µtrumeie/dmimirea� wdra1aEl carea:fot TlpJI 
ooresa dmimirea� � cmra:rului 

ooresa <XJDa1ul 
TJ!ula- XXX XXX XXX 

� XXX XXX XXX 
Rlll:de gra1d r' aletituJllului XXX XXX XXX 
Scxidf(i ocmaciale'Per.afizidiumaă' � 
fim1iale'��e,atmre!Briae, meliţi CM1e 
�craegimeliţi civilepomnilewniljllme XXX XXX XXX 

limitticae�Jlt>mldeavoc'i1!� 
·-·-·""'·--Fuiliţiil � 

I/ . . .  .. . . 
Pnn rude de gradul I se mţelege părmţt pe hme ascendentă ş1 copu pe hme descendentă.

Ibarorierii Uiraa VabireaWă 
cmra:rului cmra:rului aW1rallllui 

XXX XXX XXX 

XXX XXX XXX 

XXX XXX XXX 

XXX XXX XXX 

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 Ia 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 

08/06/2021 
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