
Nr. .;tţ I o)'. 06" .• 2021 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de I Consilier 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

I Turcu C. Silvia Elena I , având funcţia 
I la Consiliul .iudeţean Vaslui I 

CNP I I  I , domiciliul Loc.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.

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Comuna Puscasi 1 2015 

Comuna Puscaşi 1 2009 

Suprafaţa Cota-
parte 

3700 mp 1/2 

2700 mp 1/2 

Modul de Titularulll) dobândire 
-

Vanzare -
Turcu Sorin Alin 
şi Turcu SHvia 

cumparare 
Elena 

Vanzare 
Turcu Sorin Alin 
şi Turcu Silvia 

cumparare 
Elena 

* 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. 

Adiresa sau zonai Categoria* Anul Suprafaţa Cota-
dobândirii parte 

Vaslui 
1 2011 52 mp 1/2 

Vaslui 
1 2017 103 mp 1/2 

1 

Modul de Titularul2> dobândire 

Vanzare 
Turcu Sorin Alin 
şi Turcu Silvia 

cumparare 
Elena 

Vanzare -
Turcu Sorin Alin 
şi Turcu Silvia 

cumparare 
Elena 









- -

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular 

- -

4.2. Soţ/soţie 

- -

5. Venituri din pensii

5.1. Titular 

- -

5.2. Soţ/soţie 

- -

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular - -

6.2. Soţ/soţie 

- -

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul 
Nume, adresa generator de venit încasat 

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 

Turcu Silvia Elena 
Indemnizaţie alegeri locale + 

Preşedinte 12.300 lei 
alegeri parlamentare 

8.2. Soţ/soţie 

- -

8.3. Copii 

Turcu Mihai Cosmin Alocatia de stat 2.190 lei 

Turcu Diana Maria Alocatia de stat 2.190 lei 

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

Data completării 

07.06.2021 
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Nr. -7! I o/. 06..2021 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, I Turcu C. Silvia Elena I , având funcţia 
de I Consilier I ta Consiliul .iudetean Vaslui I 

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 societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, insfitupi de credit, �puri de
interes economie, pt"ecum şi membru în asociatii, fundam sau alte or2anizafil, nesru..vernamenta:Ie:

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 membA în organele de conducere, administrare şi control ale societAţilor comerciale, 3le
r,egiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor or:2anizatii nemvemamentale:

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

3. Calitate.a de membru în cadrul a_,Sociatiilor pr.ofesionale s.i/sau sindicale
3.1 Membru în cadrul Sindicatului salariaţilor din administraţia publică locală a Consiliului Judeţean Vaslui

4. failitatea de membru în organele de conducere� administrare şi control, retribuite sau ner 'bl!ite,
dttfuute în cadr,ul 1partidelor politice, functia detmută şi denumirea nartidului uolitic
4.1 ...... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice fmanţate de la bugetul de
stat, local şi din fondu11i externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majomtar/minoritar:

Instituţia �prin Data Valoorea 5.1 Beneficiarul de con1Icd: mnnele, contractantă: �afust Tlplll 
îrrlrierii Durata totală.a 

premnnele/c:lenumire-a şi ooresa denumirea şi nxmlintat con1Ia:tului con1Ia:tului 
contra.::tului 

con1Ia:tului 
ooresa ''-- controctu1 

Trtular 

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

Soţl�e 
........................................................................... 
Ru:le de gradul 11> ale 1itularului 
........................................................ -................. 
Societăţicome.rciale/Pera:mă:fizică 
autorizată,' Amaţii fumiliale/ Cabinete 
in:lividuale, cabirm � metăti 
civile profesionale sau metăţi civile 

1 



1> 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 
· ··············�················· 
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