
DECLARA ŢIE DE A VERE 

CHESER G. GINA 

Nr. c9,ţ I t?/'.�2021 

, având funcţia Subsemnatul/Subsemnata, 
de Consilier la Consiliul Judetean Vaslui 

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

* 1) 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 

Vaslui,  3 2005 

Vaslui,  5 2005 

Vaslui 1 2021 

Vaslui I 2021 

Vaslui,  3 2021 

Vaslui,  5 2021 

Suprafaţa 
Cota-
parte 

1170 50% 

2681 50% 

3987 50% 

1852 25% 

1822 50% 

4575 50% 

Modul de 
TitularuJ1> 

dobândire 
Cheser Gina 

Cumparare Cheser Narcis 
Sebastian 

Cumparare 
Cheser Gina 
Cheser Narcis 

Mostenire 
Cheser Gina 
Tarhon Cristian 
Cheser Gina 

Mostenire Tarhon Cristian 
Sincu Maria 

Mostenire 
Cheser Gina 
Tarhon Cristian 
Cheser Gina 

Mostenire Tarhon Cristian 
* 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 

dobândirii 
Vaslui,  

2 2009 

I 2015 
lasi, 

1 2021 
Iasi, 

I 2021 

1 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

Titularu12>
parte dobândire 

170 50% Construire 
Cheser Gina 
Cheser Narcis 

66.75 100% Donatie Cheser Gina 

51,63 50% Mostenire 
Cheser Gina 
Tarhon Cristian 

76,70 50% Mostenire Cheser Gina 



Tarhon Cristian 
Vaslui, 

1 2021 51,39 50% Mostenire 
Cheser Gina Vaslui, 
Tarhon Cristian 

4 2021 133,40 50% Mostenire 
Cheser Gina Vaslui,  
Tarhon Cristian 

2 2021 250,00 50% Mostenire 
Cheser Gina Vaslui, 
Tarhon Cristian 

* 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 care

sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

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

Autoturism Skoda 1 2006 Cumparare 

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 în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

Ia momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În
ultimele 12 luni 

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma 
Valoarea 

înstrăinat Înstrăinării Înstrăinat înstrăinării 

Teren 2020 
Contract Vanzare 

21900 Euro 
Cumparare 

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează 
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 

şi adresa acesteia 

Banca Comerciala Romana 2 Euro 2011 11558 

Banca Comerciala Romana 1 Euro 2011 36581 
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6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Nume, 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

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Cheser Horia Alexandru Alocatie 2017 

Cheser Victor Andrei Alocatie 2017 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 
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Nr. g_i /.Pl_.06.2021 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

CHESER G. GINA Subsemnatul/Subsemnata, 
de Consilier 

CNP  

la Consiliul Judetean Vaslui 

, domiciliul Vaslui,  

, având funcţia 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru În asociaţii, fundatii sau alte Of2anizatii ne2uvernamentale:

Unitatea Nr. de p ărţi Valoarea totală a 

- denu mirea şi adresa -
Calitatea deţinu tă sociale sau p ărţilor sociale 

de acţiu ni şi/sau a acţiu nilor 
1.1 SC BASARAB SRL Vaslui Asociat 15 150 

2. Calitatea de membru 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 oreanizaţii ne!!uvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinu tă Valoarea beneficiilor - denu mirea şi adresa -
2.1 

3. Calitatea de membru În cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 Membru al Sindicatu lui salariatilor din administratia p ublica locala- Consiliu l Ju detean Vaslui

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute
În cadrul partidelor politice, funcţia detinută şi denumirea partidului politic
4.1.. .... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, 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
ma_joritar/minoritar:

Instituţia Procedura prin 
Data Valoorea 5.1 Beneficiarul de contra:t: numele, controctantă: carea fost Tipul 

încheierii 
Durata 

totalăa prenumele'denumirea şi adresa denumirea şi încrooinţat controctului 
contractului 

controctului 
contractului adresa contra:tul 

Trtular 

................................................. _ .......... -.......... 

Soţ'soţie 
........................................................................... 

Rude de grooul 11> ale titularului 
........................................................................... 

Societăţi comerciale/ Peisoonă fizică 
autorizată' A9xiaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete a9JCÎate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspurx1ere limitată care 
desfaşEă profesia de avocat/ o

.. 
"' 
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I neguvemamentaleFundaţii/ Nooaţii2) 

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 
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