
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, MANOLACHE GHE. RAMONA GEORGETA , având funcţia 
de Consilier princiopal 

CNP  

la Consiliul Judetean Vaslui 

domiciliul Vaslui  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familial) 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.

Anul Adresa sau zona .- €ateaori•* 
dol>Aiidlril 

Supnfa1a 
C:Ot..·· 

' ni.�:.::. 
·;; Mcidul de ;
·· dobliidlre,·rl 

..,. --, !.!, 

ol�� (f' .. -'-,' - ... 

* 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 .. 

-

Cateaoria.�l 
,, 

Tlt:âduid2> 
doii&ilHI 

SuprafaP.' � narte dobbdlre .J '•�·'-' 

Cum parare 
Manolache 

Adresa sau zona 

Vaslui  
50% Ramona Georgeta 

1 2004 95.47mp 
50% 

prin credit 
Manolache Costel 

ipotecar 
Gabriel 

1 











6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Sana venitului: 
Cine a ..,lat venitul 

' Nume. adresa 

7. Venituri din premii şi dinjocuri 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 

Manolache Razvan Mihai 
Alocatii 

Manolache David Matei 

· -

Serviciul �t/�ectul 
1 

- -for de veiilt

-

V�anual 
1.� :� -iăenat

1982lei 
1982 lei 

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

Data corn pictării Semnătura 

fo. 06. �o�!
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Nr. {6/J.i.f2._. t:76.2021 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Consilier 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

MANOLACHE GHE. RAMONA GEORGETA 
la Consiliul Judeţean Vaslui 

, având funcţia 

CNP , domiciliul Vaslui.  
' 

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

i. Asociat sau aqionu la societlţi comerciale, companii/sociedţi naţionale, imtitutfi de el"edit, grupur,i de
inte11es economic. orecum ai membr,u în 850Ciaiif. fundw sau alte o�anb.atU n.wu.velillamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

I. I. Sîrbu MarJ:1;areta- Birou de mediator membru PFA -

i. Calitat� de membru fn organele de conducere, administrare şi contr,ol 1ile socfetiţilor comerciaie, ale
Ngiilor autoaome, ale companiilor/socied(ilor. natfonale, ale lnstituth1or de credlt, ale gr.upurilor c:te 'interes
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ol'i ale altor I mranizatii neouvema,menfale:

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

3. Calitatea de membw in cadrul asociatiilor or.ofesionale si/sau sindicâle
3.1 membru al sindicatului salariatilor din administratia oublica locala Cons iliul iudetean Vaslui
4. Calitatea de membru fn on.ganele de conducere, administrane şi: contro� ll'etribaite sa11 neretribuite,
clettnute în cadrul oartldelornolitice. fundla detinudl.si denumirea nartidului nnJitic
4.1. -
5. Contracte, inclusiv cele de asistent' juJTicli.cl', consultantf Juridici, consultanţi' !i civile, obţinute oni1 aflate
in derulare in timpul ex1rcidrii functlilor, manaatelor sau -aemnftltjlor pul>l•ce Jin.anpite ele la bugetul de 
stat, local şi ain fonBuri' exteme orii ·încheiate cu societlţi comerciale cu capital de stat sau unae statul este 
actionar maioritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul de contra::t: numele, 
1remmele/denumireaşi adresi 

Tdl..ucl" 
-----· .. --.. -·------

Scţ,'s:ţie 
·" ----

Rude de grooul 1 1> ale titulm.tlui 
..... --·----·-·----·--·--·-------· 
Socielf(i oomerciale' Pernmă fizicii 
autori.zalăl As:x:iapi fiuniliale/ Cabirele 
individ�rabirde� sx:ietăp 
civile ţmresiomle !ml� civile 
ţmfesimale cu r,l<;purdre limimtăal'e 
�JXUfesiadeavocm/� 

·- · 'H.mcl.tii/ A�<>+ii2)� .. QIKUl=H&.UW • 

)INituţia Procedura pin 
ccrdra:tm11ă: carea!M 
denumirea şi îocnxtirţat 

adresi contra:tul 
- -

- -

- -

- -

-

1 

Dia Valoorea 
Tl(Xll îrx:reierii Dunia totalăa contra:tu1ui contra:tului cootra:tului contra:tului

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

I 

I 



1 > Prin n1de 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 declarafie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 
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