
DECLARA ŢIE DE A VERE 

SubsemnatuVSubsemnata, Munteanu M. Andreea , având funcţia 
de __ Consilier principal___ la __ Directia Dezvoltare si Cooperare ____ _ 

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.

!1 Anul .Adresai sau zona Categoria* 
dobândirii 

Vaslui intravilan 2018 

-

Cota-
Suprafaţa· 

pal'te 

900 mp 50 

Modul de 
dobânclire •

Tituland1> 

Contract 
50% Munteanu 
Romulus-Daniel 

Vanzare-
50% Munteanu 

cumparare 
Andreea 

* 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, soţuVsoţia, 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 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

Titu.JaruJ2)
dobândirii rnarte dobândire 

Vaslui 
Contract 

50% Munteanu 
Casa de 

151 MP 50 Vanzare-
Romulus-Daniel 

locuit 
2018 

50% Munteanu 
cumparare 

Andreea 
-

.. 
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locmt; (3) casă de vacanţă; (4) spaţn comerciale/de

producţie. 
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4.2. Soţ/soţie Munteanu Romulus-Daniel dividende 20.527 

5. Venituri din pensii

5 .1. Titular -

5 .2. Soţ/soţie -

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine a na:lizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiect\Îl Venitul anual 

Nume, adresa 2enerator 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 -

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

Of, 06. P(Oob/ 
.............................. 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Munteanu M. Andreea , având funcţia Subsemnatul/Subsemnata 
de Consilier principal 

CNP  

la Directia Dezvoltare si Cooperare 

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

1. Asociat sau acţionar la societlţi comerciale, companii/societlţi naţionale, instituţii de cred" grupuri de
interes economic. precum si membru în asociatii. fundatii sau alte ore:anizatii neeuvemamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale de acţiuni şi/sau a actiunilor1.1. 

2. Calitatea dt membru în organele de conducere, administrare şi control ale societiţilor comerciale, ale
ngiilor autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic. ale asociatillor sau. fundatillor ori ale altor onanizatii ne211vemamentale: Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -2.1. 

3. Calit3tea de membru în cadrul asoclatiilor orofesionale si/sau sindicale3 .1. CEC CAR Vaslui - membru Expert contabil 
3.2. ANEV AR- membru titular inactiv Evaluator autorizat 
3.3. Membru in cadrul Sindicatului salariatilor din administratia publica locala a Consiliului Judetean Vaslui 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, allministrare şi control, retdbuite sau neretribuite,
detinute tn cadml Patridelor politice. functia detinută si denumirea ·oartidului politic4.1. 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică, consultanţi juridică, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
în dewlare în mnpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stllt sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar: 5.1 :&reficiarul de contract: rnnnel� hmtuţia 
ntPf"II IITlf'Je'denumireaşi ooresa contra::tantă: I Prromnapin I TlpJI care aioot contndului

1 

Data Durata Valoorea 
îocreiaii contndului totalăa 

I 



d:numireaşi medititat COl1Dldului COl1Dldului 
ooresa contra:tul 

Trtular ............... 

Sotf9Jtie ........... ·-· 

Rwe de gnrlul 11> ale titularului 
. . .. . .. . .. ..

Scx:iemţi oomeroale-'Peralmăfizică 
autorizată' Amaţii mmi1iale' Cabirm 
irnividuale, cabinere � meffiti 
civile i:roresionale lxlll memţi civile 
i:roresionale cu ră5p.nlere limitată care 
desfăpnă i:rofesiade avocat/ Org;mi2aţii 
---- , �· , ..., 'e-'Fundatii/ 11� • ...,., ... - --r-

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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