
DECLARA ŢIE DE A VERE 

TRIFU S. MARINA-MĂDĂLINA , având funcţia 
la CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

Subsemnata, 
de CONSILIER 

CNP  , domiciliul VASLUI, JUDEŢUL VASLUI 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1> deţin următoarele: 

* 1) P rin 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* 
Âlial 

dobtnditil 
Suprafaja 

Cota-

nane 

Modulde 
'Fi��ritP.' 

doblndire 

* 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. 

Ad:resa sau zona Categoria* 
Anul 

Suprafata 
Cota- M:�uJ..�e 

Titlilar.uPl 
dobhdbii, Dar.te dobiuiire 

VASLUI, V AS LUI CONTRACT DE TRIFU ALI N-
AP ARTAMENT 2010 53,16 M2 100% VÂNZARE-

CUMPĂRARE 
DA N 

1 











6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizatveniţui 
Sam ftDituhli: Serviciul prestat/obieetal V,eai�fanual 
Nuie.adnsa ftlle,ator de venit I 11at$sat 

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 

TRIFU MARINA-MĂDĂLINA PRIMĂRIA VASLUI 
INDEMNIZA ŢIE 

1.250 RON 
ALEGERI 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

TRIFU CRISTOFOR-IOAN AJPIS, V AS LUI ALOCA ŢIE DE ST AT 2.017 RON 

TRIFU A YLIN-IOANA AJPIS, VASLUI ALOCAŢIE DE STAT 2.017 RON 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării

.. Q:?:.. _q§_ :. �o!!.. ..... ···· ·· 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, 
de 

TRIFU S. MARINA-MĂDĂLINA , având funcţia 
la COMNSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

CNP 

CONSILIER 

, domiciliul VASLUI, VASLUI 

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

1. Asociat sau acţiionar la .societiţi comerciale,. cempanlil.toeietlti naţionalt, iil.Utapl, de credit, .._pud de 
iote� econ.omic. ntecam si membru ta. uociatH. ftlndatii saa al-, Ol'Dllizatii •e211venaamentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a actiunilor 
1.1 ...... 

2. Calitatea de membru tn :organele de conducere, administrare şi control -1€�tiţilot · ., ... ale
regiilor autonome, ale companiilor/societitllos �� ai. iamtuţiilor de crecliţ, .ale urlh)r . interes 
economic. ale asoclatiHor sau r.nruiffll()I' ori ale altor o: . .. nemavernamataJe:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1.. .... 

3. Calitatea de membru în cadru,I asoeiatiilor profesionale silsau slntticale
3.1 Membru în cadrul Sindicatului Salariaţilor din Administraţia Publică a Consiliului Judeţean Vaslui

4. Calitatea de membrn în organele de �ducere, administrare fi control, ntFibuite .- ____ ::.aite, 
detinute în �drul:oartidelor oolitiee.. functia detin.ut.l ti deaumirea oartidulut:DOlitie 
4.1 ...... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi juridici, consultanfl şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fondur:i externe ori incheiate cu socieflţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar ma ioritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract mmel� Instituţia Procedura prin TipUI 
Data 

Durata 
Valoorea 

controctantă: careaIDil: încheierii totalăa 
premmele/denumireaşi adresa 

denumirea şi 
A .. 

controctului 
contractului 

contra:tului 
c.mtra:tului 1111.l\.Ull ...... 

1 



oore;a c:ontra::tul 
Trtular ............... 

Soţlsope ............. " 

Rude de grajul 11 > ale titularului 
............ 

Societăti comerciale/Penmnă fizică 
autorizată/ Arociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete� 9JCÎaăţÎ 
civile proresionale Sl.l 9JCÎeffiti civile 
profesiooale cu raspundere limitată care 
� i:roresiade avoc:at/ Cxganizaţii 
negwernamentale/ Fundati.il .A �<Jh;2l 

IJ Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe l inie ascendentă şi copii pe l inie 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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