
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul ZURBA I. MARIAN 
de Consilier superior 

CNP  

, având funcţia 

la CONSILIU JUDETEAN VASLUI 

, domiciliul                                                                              Vaslui 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere 
ci Împreuni cu familia1 l 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 

Adr.esa sall' ZQna I Categoria* 
aobândir.ii 1, 

Corn. Vutcani, jud. 
I 2007 

Vaslui 

Cota-
Suprafaţa 

1>8Jlte 

0,5 ha 1/1 

Mo4ulde
clo'bindirre : � 

Titularul1)

moştenire Zurba Dorina 

* 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. 

I 
· Categoria;i\ Anul 

Supnfaţa 
Cota- Modul de 

Tîtalant2)Ad11eSa sau zona ddbindirii pante do1>ândire I• 

1 2010 60mp 1/1 cumpărare 
Zurba Dorina 
Zurba Marian 

1 2008 50 mp 1/1 moştenire Zurba Marian 

Vaslui, 

Iasi, 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie. 

*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. 

II. Bunuri mobile

I 









6.2. Soţ/soţie 

- -

Cine a realizat venitul 
Susa -venitului: 

li Nume. tadraa 

i. -venituri din premii şi dinjociirt d� noroc
-·

7. I . Titular

-

7.2. Soţ/soţie 

-

7.3. Copii 

-

-
8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

-

8.2. Soţ/soţie 

-

8.3. Copii 

- --

-

-

-

-
- -

-

-

--

-

li 
Serviciul prestat/obiectul

.lieneratolT ae venit 

.. 

-· ·-

. 

-

. 

. 

-

-

-

·-
- -

-

Venitul anual 

-

incasat 

-

-

-

- -

-

-

-

-

� 

I 

I 

I 

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

Data completării 

\0. 06. '2..02..( 

5



Nr._ loJ //(J.a;;.2021 

Subsemnatul/ Subsemnata, 
de consilier 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

ZURBA I MARIAN 
la Consiliul judeţean Vaslui 

având funcţia 

CNP domiciliul mun. Vaslui,  

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societlţi comerciale, companii/societiţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic. precum si membru în asociatii, fundatii sau alte 01"2anizatii neeuvernamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

NU

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi contr.ol ale societlţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor- naţionale, ale instituţiilor de cr.edit, ale gmpumlor de interes
economic. ale asociaţiilor sau fundatiilor or,i ale altor Ol1!anizatii neeuvernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea benefici ilor - denumirea şi adresa -

2.1.. .... NU 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1 ...... Sindicatul salariaţilor din administraţia publică locală a Consiliulu i judetean Vaslui 

4. Calitatea de membru în organele de conducer,e, administrare şi control, r.etribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul oartidelor politice, funcţia detinuti şi denumirea p_artidului oolitic
4.1. ..... NU 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
în derulare in timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acdoliar ma.ioritar/minoritar:

lnstitupa Ptt.nrlura prin Data VaJoorea 5.1 BeIEficiarul de rontract m.unek; cootra:tantă: careafm TIJ)Jl 
Îlm!ierii 

Dumta tolalăa prerrumekidenumireaşi adresi &:numirea şi încredinta rontradului mntra1ului mnttactului mntmctului adresl rontractul 
Tiular 

NU 
----·--·----·------" ..... --·-----·--· 

Sor� 
NU 

·-·------·----·-----·-----· ...... 

Rude de gradul 11> ale titularului 
NU 

·-·--... ·-·-·-----·-.. ---·---·-----·

1 



� comerciale' Per.mnă fizică 
autori23ă' Nociapi fimiliale/ Cabinete 
individuale, cabilEte cSriJtt; �� 
civile profesionale sau socielăti civile 
pmresiooale cu ră5pt.n:lere linitmăcare 
desfă<;mă profesia de awcatl Organi2api 

RIPl'n,"'""""'lh>�/ F 'i/ An;. ·j2) 

NU 

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 

10 OG 202( 

2 


