
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, I State N. Paul 1, având funcţia

de I Consilier 11a Consiliul Judeţean Vaslui
CNP \ j , domiciliul municipiul Vaslui,  

I ,
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. 

Categoria* Anul 
dobândirii 

intravilan 1992 

Adresa sau zona 

Vaslui 

Mun. Vaslui extravilan 2018 

Suprafaţa Cota-
parte 

950 mp 100 % 

5000 mp 50% 

Modul de TitularuI1> dobândire 

vânzare-
cumpărare 

State Paul 

State Paul 
donaţie State Otilia 

* 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. 

Categoria* Anul 
dobândirii 

Casă de 
1992 

Adresa sau zona 

 Vaslui 
locuit 

apartament 2018 
Mun. Vaslui,  

Suprafaţa Cota- Modul de TitularuI2> parte dobândire 

100 mp 50% 
Construită de State Paul 

titulari State Otilia 

39 mp 50% donaţie 
State Paul 
State Otilia 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) apartament; (2) casă de locuit; (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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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: 07.06.2021 

.. ...... ...

s 



DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, I STATE N. PAUL
de I CONSILIER 11a CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

I , având funcţia 

I , 
CNP I  I , domiciliul VASLUI,  

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociatii, fundatii sau alte Of2anizatii nemvernamentale:

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 conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -

2.1. 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale
3 .1. 3 .1 Membru de sindicat în Sindicatul salariaţilor din administraţia publică locală a Consiliului Judeţean Vaslui 
Membru in cadrul Sindicatului 
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute
în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1. 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultantă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor 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 acţionar
majoritar/n tinoritar:

Instituţia Proredurapin 
Data Valoarea 5.1 Beneficiarul de contract numele, contra::tantă: careafost Tipul 

încheierii 
Durata 

totalăa .(Ell.Ulllele/denumirea şi adresa denumirea şi încredinţat contndului 
contndului 

contndului 
contndului 

adresa contndul 
Titular 
............. _ ............................................................. 

Soţ/&Jţie 
........................................................................... 

Rude de gra:lul 11
) ale titularului 

.............. -.......... -...............................................
Societăţi cormciale/Persoonă fizică

autorizată! Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete a5Criate, societăţi 

1 

', 



civile profesionale sau societăţi civile 
µoresionale ru ră5ptnxlere limitată care 
desfcş:ml pofesia de 'dVocat/ Organizaţii 
neguvemarrentale/ fundaţii/ Asociaţii2) 

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: 07.06.2021 
Semnătura 
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