
Nr. �l.!22_.o?. 2021 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, I STREJA I. MIHAI I , având funcţia 
de I consilier superior I la Consiliul Judetean Vaslui 

CNP I I I , domiciliul Vaslui,  

I , 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 1> deţin următoarele: 

* J) 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.

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobind.lrll 

NU ESTE CAZUL 

Suprafaţa 
Co�-
parte 

Modul de 
'Fitularill1> 

dobindire 

* Categoriile indicate sunt: (I) 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 menţionea7.ă, 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 eategoria* 
Anul 

dobândirii 

apartament 1998 Vaslui,jud. Vaslui 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

'Fifularul
2) 

parte dobândire 

83 mp 100% achiziţie STREJA MIHAI 

* Categoriile indicate sunt: ( l )  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. 

II. Bunuri mobile
l. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

1 









Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual ' 
-· Nume. adresa aener:atoi: de venit încuat

- -

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
- -

7. I. Titular NU ESTE CAZUL 

7 .2. Soţ/soţie Loteria Română 365 

7.3. Copii NU ESTE CAZUL 

-
-

8. Venituri din alte surse
-

-

8.1. Titular NU ESTE CAZUL 

8.2. Soţ/soţie Alte venituri 2.946 

8.3. Copii NU ESTE CAZUL 

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

Data completării Semnătura 

s 



Nr. c.!J,7. I ai . .!2f_ 2 021 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

I STREJA I. MIHAI I , având funcţia 
I la Consiliul Judetean Vaslui I , 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de I Consilier superior 

CNP I 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 societiti comerc�le, companil7iocietlţi naţionale, histifu1ii de credit, grupuri de
interes economic. precum si membru în asociatii, fundatii sau alte or2anizatii ne2uvernamentale:

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

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1. 

NU ESTE CAZUL
2. C,alitatea de membru în organele de conducere, �dministrare şi control ale societi(ilor comerciale. ale
regiilor- autonome, ale companiilor/societiţiler naţionale. ale instito(iilor de credit, ale grupmilor de interes
economic., ale asociatiilor sau fuadatiilor- ori ale altor Ol'28nizatii nenvernamentale:

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

NU ESTE CAZUL
3. Calitatea de membro în cadrul uociatfilor profesionale si/sau sindicale
3.1.

Membro în cadrol Sindicatului 
4. Calitatea de membru În organele de conducere, adminia�re ti control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadr-.1 i3'artidelor politice. functia detinuti si denumirea partidului politic
4.1.

NU ESTE CAZUL 
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
în derular.e în timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnitlfilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societiti comerciale cu capital de stat sau unde statql este
actionar maioiitar/minoritar:

lrNituţia Piocedura pin 
Dala Vahml 5.1 &re6ciaruldeoontra:t � wltl:xtl:rtă: careabt TJJll 

îrrmerii 
Durata 

tdalăa pmimele'denmireaşi U€Sl cbunireaşi îrxmtirţi a:nra:tului cootra:tului cootra:tului cmlra:tuluiadresl cootra:tul 
TJtular NU ESTE 

-- CAZUL 
&ţi� NU ESTE 

--· CAZUL 
Rooede grcd1l I'' ale titularului NU ESTE 

--- -----· CAZUL 
Soc:idaţi amroale'PeJDm fizică 
autai2ală' � familiale'Cabom NU ESTE 
imividuale,�acn:iate, � CAZUL 
civile "' . 

• sal� civile 

1 



11 Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
21 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 

2 


