
DECLARA ŢIE DE A VERE 

VIERU P MARCELA , având funcţia Subsemnatul/Subsemnata
, de  CONSILIER 

CNP  

la CONSILIUL JUDETEAN V ASL Ul 

, domiciliul LOC. VASLUI; 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia 1l 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.

Anul 
Adresa sau zona Categori11* 

dobindirii 

VASLUI 3 2001 

VASLUI 5 2001 

Cota-
Suprafaţa 

oarte 

900mp 50% 

1.200 mp 50% 

Modul de 11 
11 

TitularuI1> 
dobândire 

VIERU 
cum parare MARCELA Sf 

DAN 
VIERU 

cum parare MARCELA Sf 
DAN 

* 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 11 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 

dobindini 

2 2007 

Adresa•sau zona 

VASLUI; 

. 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

TitularuJll 
parte dobindire 

152 50,00% Construire 
VIERU DAN si 
MARCELA 

* Categoriile indicate sunt: (I) 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 ),
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5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activită/i agricole

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitgl 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Nume, adresa 

-
-

2enerator 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

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 

• Q_c!.: .o. .G.-.. 1D.V. ..... .
Semnătura 
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Ali'. /o� /;o. tlh. ,1.o.e;

DECLARAŢIE DE INTERESE 

VIERU P MARCELA , având funcţia Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER 

CNP  

la CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 

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

1. Asociat sau acţionar la societiţi comerciale, companii/societiţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic. orecum si membru în asociatii. fundatii sau alte omanizatii nesruvernamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

-denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni si/sau a actiunilor 
I . 1 ...... 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societiţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor on!anizatii 11e2:uvemamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

-denumirea si adresa-
2.1. ..... 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatlilor profesionale si/sau sindicale
3.1.. MEMBRU IN CADRUL SINDICATULUI SALARIATILOR DIN ADMINISTRATIA PUBLICA
LOCALA A CJ VASLUI

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul oartidelor politic� functia detlnuti si denumirea oartiilului oolitic
4. 1 ...... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanfl juridici_, consultanţi şi civile, obpnute ori aflate
în derulare în timpul exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnitiţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societiţi comerciale cu caeital de stat sau gnde statul este
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul re contra:t n� 

I
1Mitutia 

mmmele/demmirffisi ll1Sl caltJ:a.131 dă: 

I Procooura pin I Tptl 
care a fat c:oolianJ]ui 

1 

Dala 

h:heierii \=toi Valoorea
taalăa 

I 

I 



cblwnireaşi încrwinţat contra.:.1ului contra:tu1ui 
� oontra::tul 

Titular ........ ····"· 

Soţi� ............ _ 

R�degnrlul 1na1etituhrului 
. . .. . .. . .. . .

Societăţi comen:iald Per.rniiă fizică 
autorim/ �i raniliale'Cabinete 
individuale, cabinete asociae, �ietăţi 
civile profesiomle � societăp civile 
proresirnale cu raspunjere limitală care 
de.sraµnă profe;ia deavoca/ Orgmizaţii 
nemr.-... J 1<111 ICI oa:..,· Fundatii/ NDC:iatii2> 

1
> Prin rude de gradul I se înţelege părinti 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 
socie tăţilor 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 

.Q.;t.Q.C. ... JQ�U. ....... .. 

Semnătura 
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