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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul BUZATU V. DUMITRU având funcţia de PRESEDINTE la Consiliul Judeţean Vaslui, 
CNP.                           , domiciliul Vaslui                                                  , cunoscând prevederile art. 292 din 
Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1l deţin următoarele: 

• 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copili aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

Suprafaţa Cota-parte 
dobândirii 

Vaslui 3 2001 1.465 mp 1/2 

Zapodeni - Vaslui pasune 2005 7.200 mp 1/2 

Zapodeni-Vaslui pasune 2008 5.822 mp 1/2 

Zapodeni-Vaslui 1 2018 33.614 mp 1/1 

Zapodeni - Vaslui 5 2018 708 mp 1/1 

Zapodeni - Vaslui 3 2018 709 mo 1/1 

Saru - Dornei pasune 2008/2009 21.373 mp Y:z din 3/5 

Saru - Dornei 2 2008/2009 28.500 mp Y:z din 3/5 

Saru - Dornei 2 2018 10.000 mp 1/1 

Saru - Dornei pasune 2018 46.745 mp 1/1 

Stefan cel Mare 1 2009 10.400 mp 1/2 

Stefan cel Mare 1 2011 11.000 mp 1/2 

Stefan cel Mare 1 2006 1.043 mp 1/2 

Stefan cel Mare 3 2006 580 mp 1/2 

Negresti 1 2013 5.000 mp 1/2 

Modul de Titularu111 
dobândire 

Cum parare 
Dumitru Buzatu/Cretu 
Gabriela 

Cumparare 
Dumitru Buzatu/Cretu 
Gabriela 

Cumparare 
Dumitru Buzatu/Cretu 
Gabriela 

Partaj Dumitru Buzatu 

Partaj Dumitru Buzatu 

Partai Dumitru Buzatu 

3/5 Dumitru Buzatu/ 
Cretu Gabriela 

Cumparare 
1/5 Patru Nicolae/Patru 
Maria Magdalena 
1/5 Bichinet Voicu-
Gelu/Bichinet Gabriela 

3/5 Dumitru Buzatu/ 
Cretu Gabriela 

Cumparare 
1/5 Patru Nicolae/Patru 
Maria Magdalena 
1/5 Bichinet Voicu-
Gelu/Bichinet Gabriela 

Cu moarare Dumitru Buzatu 

Cumparare Dumitru Buzatu 

Cumparare 
Dumitru Buzatu/Cretu 
Gabriela 

Cum parare 
Dumitru Buzatu/Cretu 
Gabriela 

Cumparare 
Dumitru Buzatu/Cretu 
Gabriela 

Cumparare 
Dumitru Buzatu/Cretu 
Gabriela 

Cumparare 
Dumitru Buzatu/Cretu 
Gabriela 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, daca se afla în circuitul civil.
• 2) La „Titular" se mentionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
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. 

Sursa venitului: Serviciul Venitul anual 
Cine a realizat venitul numele, adresa prestat/Obiectul încasat Qenerator de venit 

1.2. Soţ/soţie - - -

- - -

1.3. Copii - - -

- - -

2. Venituri din activităţi Independente
12.1. Titular - - -

- - -

2.2 Soţ/soţie - - -

- - -

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
13.1. Titular - - -

SC CONSBIT SRL- Vaslui Chirie 7.200 

3.2. Soţ/soţie - - -

- - -

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular - -

- - -

4.2. Soţ/soţie - - -

- - -

5. Venituri din pensii

,.1. Titular -

Dumitru Buzatu Casa Judeteana de Pensii Pensie limita de varsta 24.972 

Dumitru Buzatu Parlamentul Romaniei - lndemnizatie pentru 
21.902 Camera Deputatilor limita de varsta 

5.2. Soţ/soţie - - -

- - -

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular - - -

- - -

16.2. Soţ/soţie - - -

- - -

7. Venituri din premii şi din ·ocuri de noroc
17.1. Titular - - -

- - -

17.2. Soţ/soţie - - -

- - -

17.3. Copii - - -

- - -

8. Venituri din alte surse
18.1. Titular - - -

- - -

18.2. 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 
11.06.2021 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul DUMITRU V. BUZATU, având funcţia de PRESEDINTE la Consiliul Judeţean Vaslui, 
CNP.                            , domiciliat în Vaslui                                                                 , 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, instituţii de credit, grupuri de interes economic,
tprecum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea Nr. de părţi sociale sau de !valoarea totală a părţilor sociale 
- denumirea şi adresa Calitatea deţinută acţiuni şi/sau a acţiunilor 

1.1. SC ACIP PERLA SRL Actionar 20 200 lei 

- - - -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome,
iale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau
fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa -

2.1. A.P.C.Vaslui (asociatie) Presedinte Nu este cazul 

2.2. A.O.I.V. Vaslui (Asociatie) Presedinte Nu este cazul 

2.3. Euro Nest Membru Nu este cazul 

2.4. A.D.R. Nord - Est Membru Nu este cazul 

- - -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:

3.1. NU ESTE CAZUL
-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul
partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:

4.1. Presedinte a Organizatiei Judetene a Partidului Social Democrat Vaslui 
-

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 finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori
încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de Instituţia Procedura prin 
contract: Data 
numele, 

contractanta: care a fost Tipul încheierii Durata Valoarea totală a 

prenumele/denumirea şi denumirea încredinţat contractului contractului contractului contractului 

adresa 
şi adresa contractul 

Titular .............. -
- - - - -

Soţ/soţie ............. - - - - - -

Rude de gradul I 1) ale 
- - - - -

titularului .............. 
Societăţi 
comerciale/Persoană fizică 
autorizata/ Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete - - - - - -

asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 



desfăşoară profesia de -
avocat/Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţi 
i/ Asociaţii2> 

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 

11.06.2021 


