
Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER 

,,{I ,e. &joi'. 06. LL>� I

DECLARAŢIE DE AVE� 

STROESCU V. ALINA STEFANIA , având funcţia 
la 

CNP , domiciliul 

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 

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. 

* 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. 

VASLUI, 
2010 78 

50% 
cumpărare 

* 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. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
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5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 
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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 

Stroescu Matei Stefan Agentia pentru Prestatii Sociale 

Stroescu Calin Andrei Agentia pentru Prestatii Sociale 
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Alocatie de Stat 

Alocatie de Stat 
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2.017 

2.017 

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

Data completării Semnătura 
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Nr. JJ� I OJ.a.2020 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, J STROESCU V. ALINA STEFANIA J având funcţia

de I CONSILIER 11a CONSILIUL JUDETEAN VASLUI I 
CNP I J domiciliul VASLUI,  

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. 

Unitatea 
- denumirea i adresa -

2.1. 

4.1. 

5.1 Bereficiarul de contra::t: rrumele, 
pmumele/demnnire-aşi� 

Trtular 

Rwe de gra:iul 11) ale titularului

Imtitupa 
contra.:um1ă: 

demnnire-aşi 
� 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

Proo:rltna IDt1 
careafut Tlplll 
încrecJintat rontra::tului 
conlra.Ull 

1 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a 
ac iunilor 

Valoarea beneficiilor 

Oaia 
Valoorea 

încheierii 
Durata 1o1a1ăa 

rontra::tului 
rontra::tului conlra.Ull

lll 



Soci� oomerciale'Perami:fizică 
autorizată' Amapi mrni1iale/ Cabirete 
imividwk; cabinele a<n:iate, sxidăti 
civilei:roresionale sau� civile 
i:roftsornlecuraspuixlerelimi1atăaire 
� i:roresiade avocat/ Otgani2atii 

F - a�.��

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Z) 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 Sem ni tura 
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