
Subsemnatul/Subsemnata, 
de Consilier 

CNP  

Nr .9'/1 P.i_. flG. 2021

DECLARA TIE DE A VERE 
, 

Resmeriţă D. Ionuţ , având funcţia 
la Consiliul Judeţean Vaslui 

, domiciliul Municipiul                                              Judeţul Vaslui 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia•> deţin următoarele: 

*I) Prin fami I ie 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 

••••• 9" � ••••• •••••••• •••••• 

Suprafaţa Cota-parte Modul de Titularut1>

dobândire 

* 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 dobăndirii 

........... ............... 

Suprafaţa Cota- Modul de
Titularu12>

parte dobândire 

. .  

* Categomle indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locmt; (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. 
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*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau a/le sisleme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
Tipul* 

Număr de titluri/ 
Valoarea totală la zi 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de participare 
- -

- -

*Categoriile indicate sunt: ( 1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stal, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordale în nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de curo pc an:

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

' -- ·--

Creditor 

CEC BANK 

- -

,_ -

,_ ,= 'I 

Contf.@ctatîn anul Scadent la 
-

2016 2021 

-

Valoare 

25.000,00 lei 

- -

-
� 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

:1 
1, 

Cine a realizat venitul 
-- - � 

1.1. Titular 

-

1.2. Soţ/soţie 

-

-· - . -

Sursa venitului: 
-

Serviciul prestat/Obiectul :Venitul anual 
numele, adresa generator de venit încasat 

- - -

- . . 
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- - - -

5. Venituri din pensii

5.1. Titular 

- - - -

5.2. Soţ/soţie 

- - - -

. 

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

- - - -

6.2. Sotfsoţie 

- - - -

-
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 

Cine a realizat venitul 
Nume, adresa e:eiierator de venit încasat 

7. Venituri din premU şi din jocuri de noroc

7.1. Titular 

- - - -

7 .2. Sotfsoţie 

- - - -

7.3. Copii 

- - -

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

- - - -

8.2. Sotfsoţie 

- - - -

8.3. Copii 

Resmeriţă Ştefan Alocaţie - 1.800,00 

Resmeriţă Tudor Alocaţie 3.000,00 

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

Data completării 

.. Ot .. O{,_r2.o� 
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Subsemnatul/Subsemnata, 
de Consilier 

DECLARATIE DE INTERESE 

Resmeriţă D. Ionuţ 
la Consiliul Judeţean Vaslui 

Nr YJ' I 09. 06. 2021

, având funcţia 

CNP , domiciliul Municipiul Huşi,                           Judeţul Vaslui 

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

1. Asoci�t sau acţionar 1� societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de I
interes economic, precum şi membru În asociatii, fundatii sau alte oreanizatii nevuve,mamentale:

Nr. de părţi Valoarea totală a 
Unitatea 

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

1.1. ..... 

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 I
economic, ale asociatiilor sau fundatiilof ori ale altor. oreanizatii nflluvemamentale:

Unitatea Calit atea deţinută Valoarea beneficiilor 
-denumirea şi adresa-

2.1 ...... 

3. c,1it3tea de membr.u Îii cadrul asocia.tiilor profesionale si/sau sindicale
3.1. membru în sindicatul Consiliului Judeţean Vaslui

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retr.ibuite sau nerehdbuite,
detinute În cadrul nartidelor oolitice. functia aetfnută si denumirea nartidului oolitic
4.1 ...... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mand;itelor 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
actionar maioritar/minoritar:

Instituţia Pln:edura prin 
Data Valoorea 

5.1 Beneficiarul de contra:t numele, contra:tantă: careatoo: lipul încheierii Durata totalăa 
prenurnele'demrnirea şi ooresa denumirea şi încrooinţat contra::tului contra:tului conba:tUlui contra:tului

ooresa contra:tul 
Tnular ............ M, 

So(/soţie ............ -· 
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Rude de gialul I I l ale titularului 
. . .. . .. . .. . .

Societăţi cornett:iale' Per.miă fizică 
autorizată! AsJciaµi familiale' Cabinete 
indMc:luale, cabinete� nietăti 
civile profesionale Sll.l societăţi civile 
profesiooale cu ră5pltndere limitală care 
des� proresiade avocat/ Organiiaţii 

·- FundapV An ... ..,> 
negL -!�111;1„un., iapr 

1 l Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe lin ie 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 

.rl..€ .... Q.f .. ':l:.t?.::Jl 
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