
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER 

CODREANU C. MIHAELA , având funcţia 

CNP  

la CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

, domiciliul  

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 sauezoD Caţegoria• ÂliUI 

dohlndlrit 
S1q1tafaţâ Qata•I .mn1e il\1od,ul de 

Tltălirutl> 
doblnclire 

* 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. 

Anul 
•. 

Cota- Modul de Adnsa sau r.ona CategoFia* Suprafaţa 'Eltlllamfl 
dobindlrli u Mite dobindll?e

1 











6.2. Soţ/soţie 

Cine a realiat venitul 
Sursa venillului: Semdul prestatfobiedul � Venttul anual 
Nume. adnsa lllDerator.de vmlt tfidlat 

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 

CODREANU MIHNEA 
AJPIS VASLUI ALOCAŢIE DE STAT 2.017 LEI 

AURELIAN 

CODREANU IUSTIN ANDREI AJPIS VASLUI ALOCAŢIE DE STAT 2.017 LEI 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

. ,().,:{. (!§.; ,c(/!?. � ...•. 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER 

CODREANU C. MIHAELA , având funcţia 

CNP  

la CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 

, domiciliul VASLUI 

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

1. Asociat sau aqionar la 'IOCietlţi comeniale, companiilsoeietlti naţionale, instituţii de credlf;."1",puri de
interes economie. precum si menibru. tn asociatii. ftmdatH sau alt� Ol'DD.izatil nenvernamentale:

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 eenducere, administrare şi control ate 1oeietltuor cowreiale, ale
regiilor autonome, ale eompaniilor/sotietlţilor naţionale,. ale institi11illor de credit, ale 11r\Jpmilor ele interes
economic. ale uociattilor sau fundatiilor ori ale altor o . ··,: nesmvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumi rea şi adresa -

2.1 .. "" 

3. Calitatea de membn în cadrul asociatlilor pnfesionale li/sau sindicale
3.1. MEMBRU ÎN CADRUL SINDICATULUI DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A CONSILIULUI
JUDEŢEAN VASLUI

4. Calitatea de membru în organele 4e conduce� tuffliuust...re ti contro). retribuite sau 11entribuite
detinute tn cadrul partidelor oolitice. functia detinatl si cfenumirQ oartidwui't>Olitie
4.1 .. ""

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi juridici, consultanţ4 şi civile, obţinute ori aftatE
în derulare în timpul exercitirii functillor, mandatelor s-u demnitlţilor publice finanţate de la bugetul d«
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societiţi comerciale cu capital de stat sau unde statul estE
actionar ma_ioritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul ce cx:mtnrt numele, I

T 

I Procedura orin I T� Delta I Durata I Valoorea "' 

1 



prenumele/cmumirea şi alresi c:ontra::tanlă: careafcs: oontradlllui îrdrierii oontractului totalăa 
cmumireaşi îrllalitJţat oontractului rontractului 

� contractul 
Trtular ......... ...... 

Soţ/soţie ............... 

Rure de gradul 11> ale titu1arului 
............ 

Societăţi cornaciale'P�:fizică 
automată' AsJciaţii familiale' CabiIX!te 
individuale, cabirete cSJciate, metăti 
civile profesionale sau metăţi civile 
rrofesionale cuiăsputrl:re lirnitatăcare 
desfăµnărrofesiade avocat/� 
JleiJl- 11>11 IIM 'e'Fundatii/.A .. .. ..,.. 

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 
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