
Subsemnatul/Subsemnata, 
de auditor 

CNP 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

EŞANU C. ANCA 
la Consiliul Judeţean Vaslui 

, domiciliul Vaslui 

, având funcţia 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia1l deţin următoarele: 

* l) 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.

I 

Anul 
Adr-esa sau zona Categoria• 

dobândirii 

Nu este cazul - -

Cota- Modu)de 
TituJaru11> Supr-afata: 

Dal'te dobândire li

- - - -

* 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.

I 
.., 

Anul i• Cota.- Modulde 11 
_ ... dresa sau zona Categoria*-

dobândirii 
SUJ>liafaţa 

�arrte dobi.ndme 
Titularufl 

2015 80 1/2 Contract vanzare Esanu Remus Andrei ApartamentVaslui cumparare Esanu Anca

.. * Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţu 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.

J









6.2. Soţ/soţie
Nu este cazul - - - I 

1, Sur,sa venituluj: . Sţr.viciul;pr,estaf/obiectul Venitul anual 1 
ll Cine a :realizat venitul 
1, Num� adresa• izenercator. de venit- încasai 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular
Nu este cazul - - -

7 .2. Soţ/soţie I 

Nu este cazul - - -

7.3. Copii
Nu este cazul - - -

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular
Nu este cazul - - -

�,, Soţ/soţie
Instituţia Prefectului JudeţulEşanu Remus Andrei Vaslui Indemnizaţie alegeri 2020 11.340 I 

' 8.3. Copii
Eşanu David AJPIS Vaslui Alocaţie de stat 2.017
Eşanu Matei AJPIS Vaslui Alocaţie de stat 3.906

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

( 

Data completării 

O?,. O':J . ,,2.o� 
...... � ...................... . 

Semnătura 
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A/R 106fo1. tJ{l. ÂJ�

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de 

CNP 

AUDITOR 

 

EŞANU C. ANCA 
la 

, domiciliul VASLUI 

, având funcţia 

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

1. Asociat sau acţionar la .gocîeii:p comenciale, conq,anfi/societlţi nâponal� ·instituţii de Cl'edit, gnlpUr
i de 

interes economic. ,nrecum, si meml>ro în ,asociaf1i. 1anaatH sau,aJte onz-nmttiî nwuvemamen•le:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni şi/sau a acţiunilor 
Nu este cazul - - -

K� 

2. Calitatea de me1Qbru. fn. of'lanele de conducere, adminfstJIBJfe şif control ale socie�lor comercialt, ale
regiilol' autono:µie„.ale ·eompan'iiloP/socieffiţilor. naţionale, a]e instftllţiilor ele -clfedit.,. ale pupur.ilo11 de interes
economic.-alt? asociatiilor sau fundatiilor ori ale altoi' OJ'21lnizatii'nffllvernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută I Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 ...... 

3. Calitatea de membru-în cadrul asociatiilor nr.ofesionale si/sau sindicale
3.1.

J 

4. Calitatea de meinbm în organele de conducere, administn.r,e Ji contr.ol, r.etmbuite sau neretribuite,
detinute în cadttul narticîelor oolitice.. fundia. detinutl si d'enumir-ea oar-tidului uolific
4.1. ..... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi juridici, consultanţ:4 şi civile, obpnute oJ1 aflate
în der.itlal"e în timpul exeiicitiriî funcţiilor, mandatefor sau demnitiţilor publice finanţate de la bqgetul de
stat, local şi din fonduri e:rter-ne oÂ încheiate cu societiţr comerciale cu capital de stat sau unde statul este
ac onar maiori:tar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de cornroct numele, 

urnele/ck.numirea · ooresi 

1 

TtpUl 
contnrtului 

Data Durata 
controctului 

Valoorea 
totalăa 



Trtular .. ··········-· 

Soţ/soţie .•......... ·-· 

Rudede gradul 11
> ale titularului 

........ , ... 

Societăţi comen:iale/Per&elăfizică 
autai2ată' � finniliale/ Cabinete 
imiviclwle., calm.;e a<IX:iate, metăti
civile J.IOfesionale S:lll roelăţi civile 
J.10fesionale cu ra.<pIDbe limitată care 
desfiş'ară J.10fesÎa de woca1/ Organiiatii 

. 'Furdatiil A • ..71 l � .. ir:, • ·-

-

-

-

-

denumirea şi îrDtrlinlat contra.'tului 
oore5l contra:tul 

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

l 1 > Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

contra:tului 

-

-

-

-

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 

03. O:>. �..2..\

2 

Semnătura 




