
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, CARAIMAN F. RALUCA- IULIANA , având funcţia 
de CONSILIER- GRAD PRINCIPAL la CONSILIUL JUDEŢEAN - DIRECŢIA TEHNICĂ 

, domiciliul  CNP                                     
JUDEŢUL VASLUI 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia1> 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.

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobindirll 
- - -

Suprafaţa 
Cota-
parte 

- -

Modul de 
Titularul1> dobindire 

- -

* 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

NO TĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
Suprafaţa 

Cota- Modul de 
Titularul2> 

dobindirii parte dobândire 
- - - - - - -

* Categoriile indicate sunt: (1) 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

" 
t . l

w .. . . l 
..

care sunt supuse mma racu aru, potrivit e211 

Natura Marca 

AUTOT URISM VOLKSWAGEN 

Nr. de bociţi Anul de fabricaţie Modul de dobindire 

1 2011 CUMPĂRARE 

1 









8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

CARAIMAN RALUCA-
BEC Indemnizaţie 2.500 lei 

IULIANA 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 

... t?..f:.q_�-�� ...... 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, CARAIMAN F. RALUCA - IULIANA , având funcţia 
de CONSILIER- GRAD PRINCIPAL la CONSILIUL JUDEŢEAN - DIRECŢIA TEHNICĂ 

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

1. Asociat sau acţionar la societiţi comerciale, companii/societiţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic. precum si membru în asociatii, fundatii sau alte orv:anizaţii neeuvernamentale:

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 de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societiţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor Ol'lanizatii ne2overnamentale:

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

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1 ...... MEMBRU ÎN CADRUL SINDICATULUI SALARIAŢILOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 
LOCALĂ A CONSILIULUI JUDEŢEAN VASLUI 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, functia deţinuti şi denumirea partidului politic
4.1 ...... -

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitirii funcţiilor,, mandatelor sau demnitiţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societiţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar maioritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contrax nurnek; I Jrsitutia I Procaiura mn I TIOOI Ddta I Durata I Valoorea 

1 



prenumelddarurnirea şi ooresa cootiooan1ă: care am contra;:tului îrrlrierii contra::tului totalăa 
darurnirea şi încnrlinţat contra::tului contra;:tului 

oore;a oontndul 
Trtular .. " . " . " . ,M, 

- - - - - -

Soţi� .. " .... " . ·-

Rude de gra:Jul 11> ale titu1arului 
..... ....... 

Societăp cormciale/Pmomă fizică 
autrnzală' Nn:iapi familiale/ CabÎIX':te 
iIXlividuale,cabÎim� �
civileprofesiooale sau� civile 
proresiooale cu Iă5pun:1ere limi1ată care 
desraµnă profesia de avocat/ Q-g;mi2a\ii 

�,,= IWldFundatii/ .A •r'J\ 
Tlf'OI" 

I) 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 

.. ld.t..:.(?.�.:i..c:.{!. ...... 
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