
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, ; . V  având funcţia

de £71 la 'TmibHNJU4.iL. A/¿A O _______________  ,

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în dcclaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu fam ilia1’ deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi in întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itu laru l1*

6V, L)Po\}Pr 3 2o o / Q¿/yrv|oor£> tX
AbUvddL\ A/z'csfc 
d'/yuvdcii n

* 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. C lădiri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itularul2’

0 r t L îP c W A — 2 — Z óóJ CÂMTnjvc' n> t~f 4vuu

(,CC. 4 U 0 '(M t£ e 4 C l( 2 _ %o/f 5~ %
Ab'Uvde li A4 V V o 

H /fii/*&-
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* Categoriile indicate sunt: (1) 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), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II . Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

ft-uh- DoCtC{ SuperNow¡ /
/

ftu bo PoLo y tlLrrr^pi<> rv fX

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

/

I I I . Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 (le euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea

th o ţ- M S
$ ? rb  rid¿¿?icipL , irC/7l£cSl € ’q 2 .0(k> -€urxj-

fk b ïû 05,2c M l V'TVr/^ r-i H€DR:Qf^r //■ û iûo  ¿M rzr

irn-h- %CCcf NoUq ~7g Ô ~ ^ 7 ,
2 XiG'trr)



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

P),C - ÎN/TFWJ /h JAM PfWLC -4£/m
•/J (c<m £) tU Rö .5^// tpJO  ér

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozil bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă  :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stal, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

h A N K "2-o Ad Z O 'lM 2.6« Qco

ÎNCn b W b
hEÂ Ce PcfZ-i'R e CA fU\

7.0 Io — letone l e i

IU  b h M I C
<ia R£) cjirorÂ^ATURi

- tfr ?>oC U n ''

fh l 6  hM IK . 2 W 4 2-o4 9 -b+.cco te n '

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, socictăţi comcrciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publicc româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea
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V II. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul presta t/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular &6fU(DftN flrtUTflr 7 3 , Cei
i

bd/ • W btflt MfUrih/Nn 2 4
1.2. Soţ/soţie

PthRM Sfh i S c .Ş t J t i .Q e jç e u w jii Jll./too/er?'

1.3. Copii foüULfctfJ77"
1

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

fiôZuO frH  A/rC cU h f' cn-sfi ô tp c ïiu / ' W ' 2oo Le £

5.2. Soţ/soţie ^ucune iT )'

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie
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Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

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 Semnăriura

'fi'Ok > 2c/(a
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, M O LN A R  PETRA , având funcţia

de grefier la Tribunalul Arad ,

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu familia^ deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau /oua
. :

Categoria*
• • * dobândirii '•

Suprafaţa
Cota-

parté

Modul de .
i i '  .•dobândire

T itularul11

Loc. Vladimirescu Intravilan 2015 436 mp 54
vanzare-

cumparare

Zi Molnar

Augustin

Alexandru

* 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. C lădiri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria?,
Anul

1 1 A | • • I
dobândim

o
Suprafaţa

I f l l

■ Modul de 

dobândire |

T R IB U N A L U L A R A D  
C a b in e i  PREŞEDINTE

* 1 5 IUN. 20t6 *

Mr. 9&/0V/M

1



* Categoriile indicate sunt: (1) 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), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni

aţura bunulu

^înstrăinate-'

Data

înstrăinării

t  orina \\ 
înstrăinării

alaar.e;
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IV . Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

M S I :Va[uta;: Deschis în  anul
K ^ S B B E M I E i

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

...Emitent,titlu/societatea in care persoana este. 
. . . .  ... . , „ ■■ ■ ■

' acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
...Tipul* .

INumai de titluri/ ... 

cota de participare»
Valoarea totală la zi..
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*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la
■

Valoare - ;

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

jjfeag Sursa venitului 

n umclcŢâd resa

| Serv ici u 1̂p r esţâ t/Obiectul g 

H generatoV ̂ le' vcn it y?

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea
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VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an Fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

r
.. . . .  

Cine a realizat venitul

1. Venituri din salarii

H ■; Sursa venitului:

8 ' numele, adresa - : \>

Serviciul prestat/Obiectul | Venitul anual.

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

Molnar Augustin Alexandru Baroul Arad Avocat 27.392 lei

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

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

5



6.2. Soţ/soţie

Cine a realizat venitul
.Se rvici u 1 p r eşţaţ/ o b iect ul 

generator de venit

x r  ,

aMenitulimiu a lt  

‘ 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

Molnar Petra ANPS Indemnizaţie creştere copil 14.400 lei

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Molnar Milan Casian DGASPC Alocaţie 2400 lei

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

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

15.06.2016  
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DECLARAŢIE DE AVERE9

Subsemnatul/Subsemnata, Trif Andreea Ioana având funcţia

de grefier la Tribunalul Arad

CNP domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penai privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu fam ilia1) deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itularul1*

NU ESTE CAZUL

* 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. C lădiri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itularul2*

NU ESTE CAZUL

I



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5-000 de euro pe

an:

NU ESTE CAZUL 

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

DRĂGH1CI NARCIS - ADRIAN 2015 2020 25.000 LEI

V I. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual

încasat

1.1. Titular

NU ESTE CAZUL

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile tíznale primite din partea rudelor ele gradul I  şi al 11-lea.
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V II. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în u ltim ul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/O biectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

TRIF ANDREEA IOANA TRIBUNALUL ARAD SALARIU 32.056 LEI

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

NU ESTE CAZUL

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

NU ESTE CAZUL

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

NU ESTE CAZUL

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

NU ESTE CAZUL

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din act ivităţi agricole

6.1. Titular

NU ESTE CAZUL

6.2. Soţ/soţie
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Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul presta t/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

îneasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

NU ESTE CAZUL

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

NU ESTE CAZUL

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 Semnătura

03.06.2016
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DECLARAŢIE DE AVERE

T R IB U N A L U L  ARAC 
C a b in e t  PRESEDîNT E

* 1 0 IUN. 2016 *

Nr. ¿3/A1 /Ad

Subsemnatul/Subsemnata, -_______________________________  , având funcţia

de ___________ ____________________________  la ______ 7~'/iJ8ul/pfsiţii j't-'Ş/>____________________ ________ ,

CNP __  , domiciliul /

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că îm preună cu fam ilia1* deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
T itu laru l1*

* 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. C lădiri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itu laru l2*

/
/ W Qif n> 1

...

/

1



* Categoriile indicate sunt: (1) 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), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II . Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

CUíÁ) A JLC o j~ ..

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obicctc care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea

2



IV . Active financiare

I. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă  :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
Tipul*

N um ăr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală Ia zi

/
/

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

..................................^ ......... ..........................................................................................................................................

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

V I. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

y
V/

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.

4



V II. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultim ul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciu! prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

/. Venituri din salarii

1.1. Titular

?£=/?*) D/HJicJrfc T&ÔUMfalUL foltirD

1.2. Soţ/soţie fTV-.Q-Duc 1/  rhL-Bt-

1.3. Copii

tiw  o r i u fkftí t  Pfrm îL (Ji¿L ú&jJT/i-. “4  O&Q

2. Venituri din activităţi independente

2 .1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

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

5



Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

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 ai datelor menţionate.

Data completării Semnătura/

/ o .  /Q
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DECLARAŢIE DE AVERE

T R IB U N A L U L  A RAD  
C a b in e t  PREŞEDINTE

* ' 1 0  IUN. 2016 *

Nr. ^------ --- « ... .

Subsemnata, COTUNA ANDRADA , având funcţia

de G R E F IE R  la T R IBU N ALU L ARAD

CNP domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu fam ilia1* deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itu laru l1*

Nu este cazul

* 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. C lădiri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
T itularul2*

Nu este cazul

1



* Categoriile indicate sunt: (1) 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), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II . Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

Nu este cazul

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

Nu este cazul

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea

Nu este cazul

2



IV . Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

Nu este cazul

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
Tipul*

Num ăr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

Nu este cazul

*Categoriile indicate sunt: (1 ) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2 )
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în  beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în  sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

Nu este cazul

V I. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular Nu este cazul

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea

4



V IL  Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în u ltim ul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular TRIBUNALUL ARAD salariu 29.209 lei

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

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

5



Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

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

27.05.2016
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SMWseiiHMin I IUI AN C I. AUDIA LAVINIA , având funcţia 

«k- ( ¡K M I!:K  la TRIBUNALUL A R A D _______________

< 'NF , domiciliul

DECLARAŢIE DE AVER

< unoscănd prevederile a ii. 32(» (Nn Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere

că iinpieumă cu familia'* deţin următoarele:

1) l'i iii f a m i l ie  sc în ţe lege  soţu l/soţ ia  şi c o p i i i  aliaţi in  întreţinerea acestora, 

i. Bunuri  imobile

I, S eren uri

N O I  Ă :

Se voi declara inclusiv celc aliate in alte ţâri.

Adresa s ;j h  /.oua Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itu laru l1’

'

Categoriile indicate sunt: ( I ) agricol: (2) forestier: (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 

<, \ir.iv ilane. dacă se a llă in circuitul civil.

J) I a " i uulai" sc m enţionca/ă. in ca/u l bunurilor proprii, numele proprietarului (titu larul, soţul/soţia, cop ilu l),

■ :! in ca/u l bunui ilor în copm pi ietale. cola pailc şi numele coproprietarilor.

2. < lădth

Ni O  I A :

Sc voi dc< lai a in c lu s iv  ce le  a l ía le  în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itularul2’

2001 41 mp '/2 cumpărare Tirian Daniel

200X ()f mp '/a cumpărare Tirian Daniel

I



1

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (o) casă de vacanţa; ( !) spaţii comercia

producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunuri lor proprii, numele; proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul; 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie
................

Modul de dohâu

Dacia 1 1 c>8() cm iip.ii arc

Peugeot 1 2005 cui iijuuarc

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte »ie artă şi de cult, colecţii dc ari:.«, ş» 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultura! naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I . Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ^i bunuri imobili- îmsIrămaU m 

ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea

>



IN. Active financiari'

l. C oiifiH i şi depo/ite bancare, fonduri tic investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

utîiiviv c;i f<l ii ti Ic dc credit, dac'» valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 deeuro

N O !  A ■

Sc v ii dccbira inclusiv ccle aliate in bănci '-au instituţii financiare din străinătate.

Í Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

" ( 'ah yjniHi- indicate sunt ( !)  cont ciurul sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
rchtvo/en/e: / .U fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
‘teiirndare (w iv..i; declara ce/e aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente. investiţii directe si îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor

acestora depăşeşte 5.000 de curo

N O I  A

So \ or declara inclusiv investiţiile >̂i participările în străinătate.

i'.niiient titlu/societatea în care persoana este 

ionar sat» asociat/beneficiar de îm prum ut
lipu l*

Num ăr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

3



*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat. certificate, ohliyafiunir ( 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de t ino  o>-

a n:

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri adii/iţionate în sistem lea\*u«.* vi ţH 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de curo

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

V I. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, ditu 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale s:*«> 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele drea* 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de curo*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectui 

generator de venit

V ciul ui auuai 

iii casai

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie !
j

1.3. Copii 1

1

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din/un ica rudelor de gradul / >/ al II ¡ca

4



\ îl. Venii tiri nle dcchu ;mt idni şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(jwtfiivii ari. 41 din I ♦-«•o:* nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

Ni > i A.

V: M>r ik cl;n;i inc lnsi\ veniiiiriIc provenite clin străinătate.

( ine ;• realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1 -rrjf'tr! ,/in
’■ ' i i {1 í 1 î 1!

< î*î ¡ \N ¡ A VINJIA

Grefier 47.461 lei

! Sc iţ viţn’

. i II’ IAN DANII 1
I

SC 1 A< .1 RMAX SRI.

CI IR 11(1. JUDI ŢI 11 ARAI)

Conducător auto 33.245 lei

I '  .. . . . . .

; 1 . î. ( 'opii

¡ 1 IRÍAN VI.A l) (dOKC ii: Al OCA 1 li; l)K SI A 1

1008 lei

Í

W-oiiuri d in  itcH\ihj(i i tu kp en d cn ic

i i . i ihii.tr

" ’ Soţ solie:

:

1 \-nituri din < cdart o fo lo s in ţe i  bunurilor

! ilul.ii

—  ---
I ’ ' Soţ soţie

Í

/ 1 conur i  din invesl/fu

Í1 . 1 ilulill

1 . ,
' Soţ/soţie

i

1 s 1 roituri din  pens i i

! ; ! 1 iltjl.il

S«.ţ'soţie -
1
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6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie i
--- -.... . 1

. . i

C ine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/ohiectui 

generator de venit

V vuit ti t ¡»li ¡ia 1 

încasat

7. Venituri din prem ii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

1

7.2. Soţ/soţie

j

7.3. Copii
i
1

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit le^ii penale pentru incvuciitatca '.aii 

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

26 mai 2016
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Nuh.srinuatik MUNTKANU N ICOLETA  SORIN A  , având funcţia 

i.  f i l i n  i i  I i  hi _____________ TRIBUNALUL A R A I ) ________________

( N t ‘ , d om ic i l i u l

< iiticiscAiid preveder i l e  :irf. 32f><lin C o d u l  pena l  p r i v i n d  falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere

■ M't]-’ r u  d e ţ in  i m n â i o a r e l e :

i i " i  iii L im i i ic  st- ii i|< ■ Ic vi' m »(i i I/s o 1i ;* şi c o p i i i  aflaţi in în treţinerea acestora.

3. 3«uni i i  i ¡ ¡nob ile

DECLARAŢIE DE AVER

T R IB U N A L U L  ARAD 
C a b in e t  PREŞEDINTE

*  1 0 IUN. 2016 *
L

i;Nr._íMVAo.

i. î eren uri

N O  I A :

Se vo i doc Imn in c lu s iv  ccFc a f la te  in n llc  ţari.

Adresa sau /oua Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

jparte

M odul de 

dobândire
Titularul'*

■>
1 2007 1054 mp i/l Cumpărare şi 

partaj

1 ■"’•«••’ " i ! -  >n<ii< sunt ( i ) :i!'ri<-ol; ( ? )  forestier; (.<) in lrav i lan ;  (4 )  luc iu  de  apă ;  (5 )  a l te  ca tego r i i  de terenur i  

l iane. i Iacă  sc ;iJl;i in c irc i i i ln I  c iv i l .

' i i i iu ia i  sc m e n ţ io n e a /a .  in  c u / u i  b u n u r i lo r  p ro p t i i ,  n u m e le  p rop r ie ta ru lu i  ( t i tu la ru l ,  so ţu l/so ţ ia ,  c o p i l u l ) ,  

n i  m  (.a /u i  Im u i i i i  ilot iii c o p n  «pi tcUile. < ola-parle :?i n u m e le  cop rop r ie ta r i lo r .

2. i  h u l i i  i

N O I  A :

Sc \<n dec la ra  in c in s iv  cele a l l a k  in a l ic  ţâri

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
T itularul2*

') 2007 121 mp l/l Cumpărare şi 

partaj

I



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

producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii mímele propriHamlui (titularul soţul/soţia. copiiui i 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transpir, 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul tle dobândire

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colet-(ii tle artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrim oniu l culturii) emţioiiall sau universal, a căroi v:ilt»:sre 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent clacă ele se alia sau im pc ici iiui u.i Komai.i..i 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 tle euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate iu 

ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s a 

înstrăinat

Kornia

înstrăinării
Valoarea

2



k V. Avii s c tiiiiiiK i;i11

1. < ţniî11îi şi depozite Iţancarc, fonduri de investiţii-, forme echivalente de economisire şi investire, 

<, ur>î. v;u(lunU de credit. dacă valoarea însumată ¡1 lutiiror acestora depăşeşte 5.000 de euro

N f * i \ :

Se vor declara inclusiv cele aliate in bănci sau inslituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 

si adresa acesteia
1ipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

'( irii vniulr indicate stii?/ ( !)  eoni curent sau echivalente (inclusiv eard); (2) depozit bancar sau 
f'ftiir < 1 1 funduri de im%r<iff(ii von echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu

■ rr:-j>rrr<- (\e var di'i I'ii fi i (-lr aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii d inele şi împrumuturi  acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor

■Hv.slora depăşeşte 5.(KM) de curo

\  o  I .\

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările in străinătate.

Imitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
Tipul*

Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală Ia zi

i

*< i/tr^ondc iii'/iidh suin ( ! )  hârtii de valoare definiţie (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
/ ''»’fi s<>< ude m \oeina(i comerciale: (3) împrumuturi acordate în nume personal

3



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.1)01) de curo pi

an:

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionare în sistem leasing şs 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.00») de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

BANCA TRANSILVANIA-preluat de la 

VOI.KSBANK ROMÂNIA SA

2007 2032 28000 ciuo jccdovi. imc 

din lianei cl\cţi>.:lii

!
.............................

i

V I. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau sulni-nţionntr faţă do valoarea d« pi.tţa >m 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, compauii/sm-iclaţi ♦ s■ ■ ţj. 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări dc cheltuieli, aluK d< t 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Ser viciu 1 p restat/( )bieet i i  1 

generator de venit

Venii al anual 

încasa!

1.1. Titular
i

i

1.2. Soţ/soţie - |

- - - -

- - -

1.3. Copii ............ .................... 1

*Se exceptează de la declarare cadourile .>/ lrata(iile uzuale ¡u imite din partea nulelor de gradul / y/ </l I ! i, •<>.

4



YJI V enituri ;tl<' (I<-cI,m;ihîn!u< şi ale mcmhiilor săi dc familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

«pnfrn i* 41 <!i«i i iu V7|/2n»M priv ind ( udul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

\ <  H  -V

V  vm de< l,i!<i iiK.lusi\ vcniiurik provenite clin străinătate.

Í

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

!f ! nil uri din salarii

■¡Mi i  \ R
1 > 1 'V ! I V M j ' \'!( "OII |' \

< >K!NA

IR MM INAI 1 I I. ARAM GREFIER 52.714 LEI

; ' V >1/ s< >i u: divorţată - -

• 1 'PI! l in
\ » *1 n  • \ m i ■1
• /V K .\-11 N

A l  < X A | || |)| s i A 1 - ALOCAŢIE DE STAT 1008 iei

I

/ < n i / u r i  <l in  m  l iv i f â f i  in d e p e n d e n ţi

j.'V I . I ittil;ir
i
) .

i - Soţ/solie

< 1 'm i t u r i  d in  c e d a re a  fo lo s in ţe i h a n u r i lo r

i ! ii.i!«íi

j

î 'eu ¡ ¡ u r i  d i ţi ¡tivcst>(¡¡

I i l t l l i l l

» Sul siiŢn.

p  1 • n i tu r i  d in  p e n s ii

i i > . i i 1 i i Im
i
i
1

j> S o ţ /s o ţ ie
1
!
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6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular
i

;

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

j

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii prinde pentru ¡nc\ii«/ti4atcn s:m 

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

26 mai 2016
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Subsemnata, Nicula Angela având funcţia

Crefier compartiment executări

■ Ic penale la Tribunalul Arad secţia penală

CNP domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 clin Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu fam ilia" deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aliaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

DECLARAŢIE DE AVERE

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
T itu laru l0

1 1995 0.5 ha Moştenire N icu la  Angela

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol: (2) forestier: (3) intravilan: (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 

exíravilane. dacă se a flă  în circuitul civil.

*2) l.a " I iuilar" se menţionează. în ca/ul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, cop ilu l), 

iar in ca/ul bunurilor în coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. C lădiri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
T itularu l2’

2 1995 884 mp. 

cu tot cu 

teren, 

anexe şi 

grădină

y2 Moştenire N icula Angela/ 

Roşu loan

i
¡



•'* <.fiîegoriile indicate suni: (I) apartament: (2) casă de locuit: (3) casă de vacanţă: (4) spaţii con?erciaie:.;; 

produf§ie.

* i a " i iUiiar" se menţionează. în ca/ul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotu l/soţ ia. v • ;pi I; ■!

:>; c.'u'ui rumurilor in coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor.

I > lin nuri mobile

f. Autovch ic u le/a ii tot u rism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi aht* mijloace <k* .

rc vlini supuse înmatriculării, potriv it legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de .doiţândir*.

2. BiHKtri Mih formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă si de cult, vt*îeeşâe de ii i;. 

!:Hîi!!>asiîiieă, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a cărui *aFo: r 

îiîsţî'.nată depăşeşte 5.0(10 de enro

N (> i Ă :

si.: v««r menţiona toate bunurile aliate în proprietate, indiferent dacă ele se alia sau nu pe teritoriu: i . n ;; . ■

s, i/iiMiicnUt! declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea

!

I

!

:

IU. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile fc.strâiimU' 

ulii mele 12 luni

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma Valoarea



înstrăinat
i

înstrăinării înstrăinat înstrăinării

1

IV. Active financiare
fe

1. Conturi şi depozite ha nea re, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de curo

N O T A :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

—

¡

___
—

*( alegoriile indicate sunt: (1) eoni curent sau echivalente (inclusiv cârd): (2) depozit bancar sau 

echivalente: (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi  acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de curo

. N O T Ă :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate..

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
Tipul*

Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

i
p  ..... . .

1
i

i
1 •

|

3



^Categoriile indicate sunt: ( l)  hârtii dc valoare deţinute (titluri de sfat. certificate, obligaţiuni): (>  

acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale: (3) împrumuturi acordate in nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.0(10 de curo pe

asr,

N O !  Â :

Se vor declara inclusiv cele aliate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de curo

NO i'Ă:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

" ■ ■■

1

--- --- * - .............- 1

l

V I. Cadouri, serv icii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sa« 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, alteledecât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. 1 itular

1.2. Soţ/soţie

!

1.3. Copii

i
[



’■'Se exceptează c/e Ia declarare caclonrile şi trataţiile uzuale primite din partea nulelor de gradul I şi al / l-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivii art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

/. Venituri din salarii

1.1. Titular

Nicnla Angola Tribunalul Arad grefier 48.005 lei

i .2. Soţ/soţie

1 Copii

Nicnla Claudiu Cristian Alocaţie de stat - 1008 Ici

\ ! unii uri clin activităţi independente

M . 1 itular

'.2. Soţ. soţie -

3. l-’eniturf din cedarea folosinţei bunurilor

>. I . Titular

-3.2. Soţ/soţie

7. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

| Venituri din pensii

.s 1. 1 itular

....... j

v.'ţ. Soţ/soţie

(■) Venituri din det ivi taţi agricole

5



6. i . Titular
r--  ' ............... ....................".......  "
N i cula. Atuţela -

SC R O M G E R A SA N T A N A - 365 inii

6.2. Sol/soţie

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul a tiu a 

încasat

”, ! căituri din premii .>/ din jocuri de noroc

7 1 !  iiul ar

7 . 2 .  Soţ/soţie

• 7.3. < opii

¡.S’ '  'f  i i t i / n  d i n  a l t e  s u r s e

X ! iiuilar 1

1

8.2. Soţ/solie
1

8.3. Copii ]
1

i

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit lc<>ii penale pentru inexactitatea .sa» 

caraderii! incomplet ;il (latelor menţionate.

Data completării Semn ;i

23 mai 2016

6



DECLARAŢIE DE AVERE

T R IB U N A L U L  ARAD 
C a b in e t  PREŞEDINTE

*  î O IUN. 2016 

Nr. /A r i

Subsemnatul/Subsemnata, V IIKDEA ANCUŢA M IH A E LA  , având funcţia

de grefier la TRIBUNALUL A RAD  ,

CNP , domiciliul J

f m;o<uând prevederile art. 292 din Codul penal priv ind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere

4. f? M!i|tit iină cu fam ilia11 deţin următoarele:

*  1) Prin fam ilie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O  I A :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
T itu laru l1’

------------

!-...............
!
!

* Categoriile indicate sunt: ( I )  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  ea/ul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, cop ilu l). 

: hi m  ca/u! bunurilor în coproprietate, eota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O  T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itularul2’

*--- --- --- -------- -

--------------

__ _______

1



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

producţie.

1) La " Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copiiui; 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de t rauspi 

cure sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiccte de artă şi de cult. colecţii de aria ş? 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
¿¡¡¡sumată depăşeşte 5.000 de euro

N O I Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aliate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Român*. * 

momentul declarării.

I II. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăina*« h . 

ti ii t mele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea

^ __
--------

2



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă  :

Se vor declara inclusiv celc aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (I)  cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de in vest ¡¡ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă  :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părfi sociale în societăţi comerciale: (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3



Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anu

încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular — -—— — ----------------

7.2. Soţ/soţie

"! 3, C opii

fi. Venituri din uite surse

8.1. Titular
. . . . ........... ...

________________________________________  ____________________

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii /

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

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

23 mai 2016
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DECLARAŢIE DE AVER

Subsemnatul/Subsemnata, ŞODINCA  SANDA-COSMINA , având funcţia

de consilier serv. economic la TRIBUNALUL ARAI)

CNP , domiciliul

 ̂  ̂  ̂

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că îm preună cu fam ilia1’ deţin următoarele:

* I ) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itu laru l1*

(3) cu casă în 

construcţie
august 2011 1187 mp l/l cumpărare

devălmăşie cu 

soţul

* 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 coproprictatc, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. C lădiri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aliate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
T itularul2*

1

(1) 1999 101 mp 1/1 cumparare
devălmăşie cu 

soţul

1
(2) 2016

dcslaşuratâ 

221,57 mp
l/l construire

devălmăşie cu 

soţul

T R IB U N A L U L  A R A D  
C a b in e t  PREŞEDINTE

* j j  0 IUN. 2016 '

M r. æ  / Æ /A o  -k-

1



3.2. Soţ/soţie

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 uctivităţi agricole

6 .1. Titular

6.2. Soţ/soţie

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

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

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

Data completării Semnătura 

...10 iunie 2016.....................................
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DECLARAŢIE DE

Subsemnatul/Subsemnata, GIURA ALINA-CAMELIA având funcţia

de MANAGER ECONOMIC Ia TRIBUNALUL ARAD

CNP domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu familia') deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itularul»

1 1997 2,65 1/2 donaţie Giura

Mitru/Giura

Alina-Camelia

1

i

2014 3,60 1/1 moştenire Giura Mitru

* 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. C lădiri

M O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
Titularul2*

2 2005 241 1/2 Contract de 

intretinere

Giura Mitru 

/Giura Alina- 

Camelia

2 2014 1800

Casa+gradina

1/1 moştenire Giura Mitru

1 2015 207 1/2 moştenire Giura Mitru 

/Giura Alina- 

Camelia

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

producţie.

T R IB U N A L U L  ARAD 
C a b in e t  PREŞEDINTE

AVERţJjj^

1



*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.

II . Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloacc de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

Remorca Remorca 1 1997 cum parare

Autoturism Logan 1 2005 cum parare

Autoturism Logan 1 2009 cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

num ismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea

IV . Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

2



Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la 31.12.2015

Banc Post Sucursala Arad- 

B-dul Revoluţiei nr. 9 Arad 

Giura Mitru descoperire card credit

1 - 2011 9.800 lei

NN Asigurări de Viata SA, Str. 

Costache Negri nr. 1-5, etaj 1, sector 

5, cod postai: 050552, Bucureşti 

Pensie obligatorie -Giura Alina

3 - 2008 15.015,44 lei

NN Asigurări de Viata SA, Str. 

Costache Negri nr. 1-5, etaj 1, sector 

5, cod postai: 050552, Bucureşti 

Pensie privata -Giura Alina

3 - 2015 1577,26 iei

NN Asigurări de Viata SA, Str. 

Costache Negri nr. 1-5, etaj 1, sector 

5, cod postai: 050552, Bucureşti 

Pensie privata -Giura Mitru

3 - 2015 1291,31 lei

Car Constar Arad - Aurel Vlaicu bl. K 

ap. 13 Arad - fond car Giura Alina
3

-

1993 5.228 lei

Car Constar Arad - Aurel Vlaicu bl. K 

ap. 13 Arad - fond car Giura Mitru
3 - 1993 5.228 lei

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 

echivalente: (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
Tipul*

Num ăr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

V I. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

L2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea.
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V IL  Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

C ine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular Tribunalul Arad Consilier Principal 19.468

Tribunalul Arad Manager economic 23.263

1.2. Soţ/soţie E.ON Servicii Tehnice Inspector SSM/SU/PM 51.316

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

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
Giura Alina Subvenţie Apia 596,38

5



6.2. Soţ/soţie

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

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 

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

09.06.2016

şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Semnătura
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Subsem natu l/Subsem nata , Telescu Ramona-MiiiacJl| 

consilier econom ic 5a T R IB U N A L U L  A R A D  , C N F

d e c l a r a ţ i e  d e  a v e r e

T R IB U N A L U L  ARAD  
C a b in e t  PREŞEDINTE

1 0 IUN, 2016
■—
având/ yf^ţfcţi

' *

( ____ -

de

do m ic iliu l: 

, cunoscând

prevederile art. 292 d in  C odu l penal p r iv in d  fa lsu l în  dec laraţii, dec lar pe p rop r ia  

răspundere  că îm p re u n ă  cu fam ilia  1) deţin u rm ătoare le :

I. BUNURI IM O B IL E  

1. Terenuri
N otă: se vor declara inclusiv cele aflate în a lte  ţă r i

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota

parte

Modul de 

dobândire
Titularul2

* Categoriile  indicate su n t:( l)a g rico l; (2) fo re s tie r; (3) in trav ilan ; (4) luc iu  apă; (5) alte ca tegorii de te renuri 
extravilane, dacă se a flă  in c ircu itu l civil.

2. C lăd ir i
N otă: se vo r declara inclusiv cele aflate in a lte  ţă r i

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota

parte

Modul de 

dobândire
Titularul2

1 1994 50 mp 1/2 Vânzare-

cumpărare

Copocean Matei 

Telescu Ramona- 

Mihaela

* Categoriile  indicate sunt: ( I )  apartament; (2) casă de locu it; (3) casă de vacanţă; (4) spa ţii comerciale/de 
producţie.

I I . BUNURI M O B IL E

1. Autovcliieulc/autoturisme, tractoare, maşini agricolc, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 

transport care sunt supuse înm atricu lării, potrivit legii

Natura Marca
Nr. de 

bucăţi
Anul de fabricaţi« Modul de dobândire

1



2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de 

artă şi num ismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a 

căror valoare însum ată depăşeşte 5.000 de Euro.

N otă : se vor menţiona toate bunurile  aflate in proprietate, indiferent clacă ele se a flă  sau nu pe te r ito r iu l României la  
mom enlul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

I I I .  BU N U R I M O B IL E , A C Ă R O R  V A L O A R E  DEPĂŞEŞTE 3000 DE E U R O  F IE C A RE , 

ŞI BUNURI IM O B IL E  ÎN ST RĂ IN AT E ÎN  U L T IM E LE  12 LU N I

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma înstrăinării Valoarea

IV . A C T IV E  F IN A N C IA R E

1.Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi 

investire, inclusiv cârdurile de credit,dacă valoarea însumată a tu turor acestora depăşeşte 

5.000 Euro

Notă : se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau ins litu fii financiare d in străinătate
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia
Tipul * Valuta

Deschis 

în anul
Sold /valoare la zi

* C ategoriile  indicate sunt: ( ! )  Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) 
Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fo n d u r i private de pensii sau alte sisteme cu acumulare(se vor declara 
cete aferente anu lu i fisca l anterior).



2.Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însum ată 

a tu turor acestora depăşeşte 5.000 dc Euro

Notă : se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate
Emitent titlu / societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat / beneficiar de împrumut

Tipul * Număr de titluri / 

cota de participare

Valo-area totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (!) H ârtii de valoare deţinute (titlu ri dc stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale în 
societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate dcpăşesc echivalentul a 5.000 de 

Euro pe an:
Notă : se  vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. D A T O R II

Debite, ipoteci, garanţii emise în  beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în  sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tu turor acestora depăşeşete 5.000 

Euro.

Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

Creditor
Contractat 

în anul

Scadent

la
Valoare

V I. Cadouri, servicii sau avantaje prim ite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă 

din partea unor persoane, organizaţii, societăţii comerciale, regii autonome, 

companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, 

credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare 

individuală depăşeşte 500 de Euro*

CINE A REA U Z A T 
VENITUL

SURSA VENITULUI: 
NUMF.LE. ADRESA

SERVICIUL PRESTATfOBIECTUL 
GENERATOR DU VENIT VENITUL ANUAL ÎNCASAT

1.1 Titular

1.2 Soţ /soţie

..........

1.3 Copii

*Se exceptează de la  declarare cadourile: ş i tra ta ţiile  uzuale p rim ite  d in partea rude lo r de g radu l l  ş i a! il- le a

V II. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de fam ilie, realizate în u ltim ul an fiscal 

încheiat (potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare).

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

O



C IN E  A REA LIZA T  

V EN IT U L

SURSA  VEN ITULU I: 

NU M ELE , A D RE SA

SE RV IC IU L  

PRESTAT/OBIECTUL  

G E N E R A T O R  DE VEN IT

V EN ITU L A N U A L  ÎN CASAT

1. Venituri din salarii

1.1 Titular C O M U N A

D O G N E C E A

C O N S IL IE R  PERSO N A L  

PR IM A R

9450

ŞC O A LA

G IM N A Z IA L Ă

D O G N E C E A

A D M IN IS T R A T O R

F IN AN C IAR-CON T A B IL

3782

T R IB U N A LU L  A R A D C O N S IL IE R  E C O N O M IC 13.477

1.2 Soţ /soţie

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1 Titular

2.2 Soţ /soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1 Titular
C IN E  A R EA L IZA T  

VEN ITUL

SURSA  VEN ITULU I: 

N U M E , 

A D R E SĂ

SE R V IC IU L  

PRESTAT/OBIECTUL  

G E N E R A T O R  DE V EN IT

V EN ITUL AN U A L ÎN CASAT
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3.2 Soţ /soţie,etc.

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

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

*1 ) Prin familie se înţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi fn întreţinerea acestora.

*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.

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

sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Dota completării: Semnătura:

09.06.2016
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, SUBA L IL IA N A  E M IL IA  având funcţia

de C O N S IL IE R  E C O N O M IC  la TRIBUNALUL ARAD

CNP domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu fam ilia" deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itularul"

* 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

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
Titularul21

Apartament 2001 108 mp. '/2 Donaţie cu 

sarcini

Suba Petru Zoltan

1



* Categoriile indicate sunt: (1) 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), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Autoturism Opel Astra 1 2006 Vanzare-cumparare 

Mai 2009

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea
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IV . Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

Banca Transilvania Depozit Euro 2008 7400

* Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
Tipul*

Num ăr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi
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*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

V I. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea
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V II. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Suba Liliana Emilia TRIBUNALUL ARAD Financiar contabil 47594

1.2. Soţ/soţie

Suba Petru Zoltan SC.GAZ VEST SA Merceolog 20565

1.3. Copii

2. Venituri din activită(i independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

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
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6.2. Soţ/soţie

Cine a realizat venitul
Sursa venitului:

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

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 Semnătura

31.05.2016   .......
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DECLARAŢIE DE A V E R ^K - S ^/Â U

T R IB U N A LU L  ARAD
Çoblnet P R E S E D i m t p

? o IUN. 2016 ]  *

Subsemnata N EDEA  M O N IC A  având funcţia

de C O N S IL IE R  E C O N O M IC  Ia T R IBU N ALU L ARAD

CNP domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu fam ilia" deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itu laru l"

Pâncota agricol 2012 2,5 ha 1/1 moştenire

* 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. C lădiri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
Titularul2)

Arad Casă de 

locuit
2012 130 mp. 1/2 moştenire

1



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

producţie.

*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.

II . Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Autoturism Opel Corsa 1 2008 Cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

ING BANK Cont curent Lei 40.000

ING BANK
Cont de 

economii
Lei 197.000

ING BANK
Cont de 

economii
Euro 3.300

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
Tipul*

Num ăr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală Ia zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trata(iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea
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V II. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în u ltim ul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular Nedea Monica Consilier economic 123265

1.2. Soţ/soţie Nedea Nicolae Medic 70115

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2 .Í. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

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
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Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

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 Semnătura

02.06.2016  
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Subsemnata, DĂRĂBAN D IANA - M IR A B E LA  , având funcţia

de Expert B.I.R.P. la Tribunalul Arad ,

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penat privind falsul în dcclaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu fam ilia11 deţin următoarele:

* I ) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aliaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

DECLARAŢIE DE AVERE

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aliate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itularul»

* 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. C lădiri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa Cota-parte

M odul de 

dobândire
T itularu l21

—r * •

APARTAM ENT 1992 126 mp 3/8 moştenire Soţ/Dărăban

Ovidiu

CASA  DE  

LOCUIT

2013 600 mp 1/1 donaţie Soţ/Dărăban
Ovidiu

-------

--—-

f 0 IUN. 2016~j

: k

*
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* Categoriile indicate sunt: (1) 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), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II . Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

AUTOTURISM VW - PASSAT 1 2004 CUMPARARE

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

— —

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea

--- ____ _._____

■— ---------
--- ---- -----------
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IV . Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia carc administrează 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

—

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
Tipul*

Num ăr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală Ia zi

*Categoriile indicate simt: ( l )  hârtii dc valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în  anul Scadent Ia Valoare

^ ---^

_

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul p restat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

^ —

1.3. Copii

*Se exceptează de Ia declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi a! I I-lea.
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V II. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

/ . Venituri din salarii

í . 1. Titular

TRIBUNALUL ARAD

B-dul General Vasile Milea, nr. 2 -
4, Arad

EXPERT B1RP 31.915 RON

1.2. Soţ/'soţie

SC.CARGO TRANS S.R.L., Loc. 
Câmpia Turzii, str. Aurel Vlaicu, 

nr. 43

DISPECER

TRANSPORTURI

6.910 RON

1.3. Copii

‘ *------

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular
--- »___

2.2. Soţ/soţie
—■--

---

3. Venituri clin cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular
—-

3.2. Soţ/soţie ~~~ ■—.—

~—

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

'  " --------
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Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

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 at datelor menţionate.

Data completării Semnătura

27.05.2016
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Subsemnatul/Subsemnata, Zaharia Mihai-Marius______________

de Specialist IT______________________  la ________ Tribunalul Arad

, având funcţia

_ *

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că îm preună cu fam ilia1’ deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

■

Adresa sau zona

:

Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itu laru l1*

■

* 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. C lăd iri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona
. . . . - .................................................... ...............................................................................

Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itularul2)

1 2011 76 mp 1/1
Credit-Prima

Casa

Zaharia Mihai- 

Marius

1



* Categoriile indicate sunt: (1) 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), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

carc sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

num ismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumarăr Anul dobândirii
■

Valoarea estimată

I I I . Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea
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IV . Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în anul

:
Sold/valoare la zi

: ’ : :

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Em itent titlu/societatea în care persoana este* • ■
acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut

Tipul*
Număr de titluri/ 

cota de participare

: : :
Valoarea totală Ia zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în  sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

Banca BRD 2011 2031 36000 Euro

V I. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

■K C ine a realizat venitul
Sursa venitului:. . .
numele, adresa

Serviciul prestat/ObîectuI 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea
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V II. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate In u ltim ul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

C iñe a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat #i

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Zaharia Mihai-Marius
Tribunal Arad. Str. Vasile 

Mii ea, nr. 2-4, Arad

Specialist IT/Drepturi 

Salariale
82948 Ron

1.2. Soţ/soţie

Botas-Petrescu Lavinia Maria Concediu de Maternitate
Idemnîzatia de Maternitate 

si Alocaţie Copil
12960 Ron

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

r / Cil fi Ĉl̂ CiClfkCI £

3.1. Titular

nlYlllrllOt

3.2. Soţ/soţie

r GrlHTAll (AlYl I HvÎsSl Iţil

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

J. VCnilUrl (AlYlparibii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie
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C ine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

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 Semnătupâ ^

.........09.06.2016........
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, Balta Viorel Râul , având funcţia

de Specialist IT la Tribunalul Arad ,

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu fam ilia11 deţin următoarele:

* !) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aliate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
T itu laru l1'

!. . . . .

* 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 bunuri lor în coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. C lăd iri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
T itularul21

Arad 1 2006 114 Vi Cum parare Balta Cori na Vi

Arad 2 2015 550 Vz Cumparare Balta Cori na Vi

i
i

1



* 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), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

Autoturism Ford Focus 1 2007 Cumparare

Autoturism Ford Fiesta 1 2010 Cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

num ismatică, obiecte care fac psirte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aliate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

III . Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T A :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

^Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi  acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
Tipul*

Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de va/oare deţinute (titluri de stat. certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale: (3) împrumuturi acordate in nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile .şi trataţiile uzuale primire din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.
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VII.  Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular Tribunalul Arad, Arad
Specialist IT/ Drepturi 

salariale
93573

1.2. Soţ/soţie Spitalul Judetian Arad
Asistent medical/ Drepturi 

salariale
33552

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venit uri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

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

1
6.2. Soţ/soţie
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Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

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 Semnătura

08.06.15
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T R IB U N A L U L  ARAD 
C a b in e t  PREŞEDINTE

!................... ......... i
*  1 1 0 IUN. 2016 *

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.

Subsemnatul, FLORU ŢI AURELIAN-SEPTIM IU , având funcţia

de SPECIALIST  IT la TRIBUNALUL ARAD

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu fam ilia11 deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
T itu laru l13

Agricol 2006 5000 mp '/2 Cumparare Vi soţia

Agricol 2007 5000 mp '/2 Cumparare Vi soţia

Agricol 2008 5000 mp y2 Cumparare Vi soţia

Agricol 2008 5000 mp Z'i Cumparare Vi soţia

Agricol
_  J __________________________________________

2014 llOOOmp 0 Moştenire 1/1 soţia

* 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 bi nurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădi ri

N O T Ă  :

Se vor aeclara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire »Sg

1 2008 126mp >/2 Cumparare Vi soţia

2 2014 1137mp 0 Donaţie 1/1 soţia

1



* Categoriile indicate sunt: (1) 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), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

III . Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea
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IV . Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta

?' îl':'.' : ' -
Deschis în anul Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente: (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă  :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
Tipul*

Num ăr de titluri/ 

cota de participare

■ ::
Valoarea totală ia zi

S.C. Crimson Ink S.R.L. 3 14000 Euro

i

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)

acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

UT'-j': ’ •' ţ-:; îi. ti:::. :;U :;4;;" , : :
Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

1NG Bank 2013 2018 60000 Ron

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea
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V IL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

C ine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serv iciul prestat/Obîectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat f§

1. Venituri din salarii

]. 1. Titular

Tribunalul Arad, str. Milea nr. 2 Drepturi salariale 100448

1.2. Soţ/soţie

S.C. Bos star S.R.L. Drepturi salariale 9096

S.C. Inversolar Energy S.R.L. Drepturi salariale 1975

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

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
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Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

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 Semnătura

08.06.2016
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*

T R IB U N A L U L  A R A r'. 
C a b i n e t  PRESED'NTE

1 o IUN. 2016 ! *
DECLARAŢIE DE AVERE

Nr. fy ţjh f  An

Subsemnatul/Subsemnata, Dronca Cristian ^ ’îssilt' , având funcţia

(!c informatician la Tribunalul Arad

CM* .dom iciliul

cunoscând prevederii'' uri. $.2<i din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu fam ilia" deţin următoarele:

* I) Prin familie se înţelege saţul/soţia şi copiii aflaţi în iul reţinerea acelora.

L Bunuri imobile

î. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aliate in alic lari.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

(^ota-

parte

M odul de

dobândire
Titular«?*1' !

* Categoriile indicate suni: ( I > agricol: (2) forestier: (3) intravilan: (4) luciu de apă: (5) alte categorii de terenuri 

extrav ilane, dacfi se află in circuitul civil.

*2) La " fitular" se mcnţionca/a. in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

iar în cazul bunuriloi in copropricLate. eola-parle şi numele coproprietarilor.

2. C lădiri

N O  7 A :
Se vor declar.) incluşi', cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
An ul 

dobând irii
Suprafaţa

('ota-

parte

M odu l de 

dobând ire
T itu la ru l2’

1 2012 70 m2 Cum pa rare Dronca Cristian

Ï



Categoriile indicate sunt: (I) apartament: (2) casă de locuit: (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale ele 

producţie.

*2i La " I itular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (tirul; ml. -nţul '.soţia, copilul) 

im în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

11. Bunuri mobile

I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi. alte mijloace (Se transport 

are sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura M aica Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

Autovehicul Opel 1 2005 ciijttjMi are

;

2. Bunuri sul) formă de metale preţioase, bijuterii, obicele de a Hă şi de cub , colecţii de aria şi 

jMuuisiaaiiciî, obiecte ea re ine pane «lin patrimoniul cultural nnţioiial sau universul, a căror valoare 

¡¡mimată depăşeşte 5.000 de euro

N O T A :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe Teritoriul Rom ânie i 

hî momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

1
I

!
1

!

_______________________________^... ... j

115. Bunuri ¡nobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, .şi bunuri ¡mobile înstrăinate în 

obimele 12 luni

Piptuiv ii II.' ii 

îusü ăinat

Data

înstrăinării

Persoana către eare s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea

•>



IV . Active finandrre

N O T Ă :

Sc vor deci, .¡ra inclusiv cele aflate în bănci sau insiituiii financiare din străinătate.

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de im  est iţii. forme- echivalente de economisire şi investire,

inclusiv cârdurile d en <!i: d;tca valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

Instituţia care ,ulminis<>ca/ă 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/v aloarc la r\ ■

1
i

^ C a t e g o r i i l e  i n d i ' a i e  v a n i .  ( 1 )  e o n i  c u v e n i  s a u  e c h i v a l e n t e  ( i n c l u s i v  c a r i i ) ;  ( 2 )  d e p o z i t  h a n c a r  s a u  

e c h i v a l e n t e :  ( 3 )  l i m i t ă r i  d e  i n v e s t i i  i i  s a u  e c h i v a l e n t e ,  i n c l u s i v  f o n d u r i  p r i v a t e  d e  p e n s i i  s a u  a / t e  s i s t e m e  e e  

a c u m u l a r e  ( s c  v o r  d e *  ¡ a r a  c e l e  a f e r e n t e  a n u l u i  f i s c a l  a n t e r i o r ) .

2. Plasamente, investiţii directe .şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însum ată a tu turor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N  O  I A :

Sc vor declara inclusiv investiţiile şi participările in străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar - ;iu ara «: *-Vm< f i u  de îm prum ut
Tipul*

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

Num ăr de titluri/ 

cota îIî’ participare
\ aloafe» f;>t ■ Să Ir 7,'t ‘

*Ccnegoriilc indicaţi suia ( I ) hârtii d: valoare de/inulc (titluri de slut. cerii fi calc. ohligu(htni): (2) 

acţiuni sau p a r i i  s c <  ' /c in s o c i e t ă ţ i  comerciale: ( 3 )  împrumuturi acordate in nume personal

J



3. Alte active producătoare de venituri nete, caro însumate depăşesc eciihaleo tul a 5.000 de euro pe

an:

N O  T A :

Se \or declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. D a to r ii

Debite, ipoteci, garanţii emise în  beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în .sistem leasing si alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in străinătate.

C.Yediror Contractat în anul Scadent la Valoare

Bcr 2012 2027 35000 euro

_________________________

_________________________

V I. C a d o u r i,  servicii sau avantaje primite gratuit sau .subvenţionate faţă de. \alo.-; rea de piaţv., ubi

• :rrtf.» u în -1 persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, • ompanii/societaţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de Iu iiuieli, .ill te- < 1 e«.ăt 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro

O a é  a realizat venitul
:: ..................: :>.T : ;; ; " ■

Sursa , tn itului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ soţie

1.3 Copii

* S e  exceptează de la declarare cadourile ,\ i iratujiile iernile primite din p a r t e a  r a d e l o r  : l :  g r a d u l  I  .>•/ al l  I d e a

4



V II. Venituri iile declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultim ul a» tiscsiî încheia1 

(potrivit art. -11 din l.ep, > ti r. .571/2003 ţ>i ind Codul fiscal, eu modificările si completările ulterioare)

N O I A:

Sc vor dcciara ini lu-.h w-niturile provenite din străinătate.

C ine it realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obicetul

generator de venit

V enitu l a n ua l j 

încasat ¡

/. V e n i  Inri d i n  s a l a r i  1

1. ! . Titular Tribunalul Arad Drepturi salariale 845 ! 5

Dionea Cristian

Soţ/solie

1.3. Copii

2 .  Ven itu ri d in  a c tiv ită ţ i i n d e p e n d e n t e

2.1. Huilai'

2.2. Soţ/soţi.

J V en itu ri d i n  < ct/ct r e u _ /<d o s i ) i ţ e i  b u n u r i l o r

3.1. 1 itular !

!

3.2. Soj/soţie

4. V en itu ri d in  i n v e s t i ţ i i

4. i . Titular

i

4.2. Soţ/sotie

5. Ven itu ri d in  p e n s i i

5.1. Titular

■y
, 

!

h*
 
:

cn 
' i

|
J

Cj 
i . i '

ó .  V enituri d m  a c t i v i t ă ţ i  a g r i c o l e

(■>. 1. 1 itnlai

6.2. Sol/soţi-.-



i C ine a realizat venitul
Sur«,;» venitului:

Ntune, adresa

Serviciul prestat/obiectu 1 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

! c ă i t u r i  d i n  p r e m i i  ş i  d i n  j o c u r i  a c  n o r o c

7 i. liruIar

1

Soţ/soţie

7.3. Cupii

H .  V e n i t u r i  d i n  a l t e  s u r s e

¡si.!. ! itular

1

Or.J
r

& . Copii

i

i'rezenta declaraţie constituie aci public şi răspund potrivit legii penale peuu-u inexactitate» sun 

> /■ raci .Tul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

8.06.2016
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata, Popec Dorina Florica având funcţia

de Grefier documentarist la Tribunalul Arad secţia I civilă

CNP domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că îm preună cu fam ilia11 deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
T itu laru l1'

Nu

* 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. C lădiri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itularul"7'

(1)
Apartament 

2 camere

1998 46 mp. 1/1 Moştenire Popec Dorina

T R IB U N A L U L  A RAD  
C a b in e t  PRESKD'NIE 
i---------- ,

* l t  0 IUN. 2016 *

Nr. /A /Aci

i



* Categoriile indicate sunt: (1) 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), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II . Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

nu

f

I

L

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

1
i

1

I

I I I . Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni

Natu ra bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea

2



IV . Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în  anul Sold/valoare Ia zi

BCR cont economii

Economii Lei 2004 31.000

CEC cont economii

Economii Lei 2008 43.000

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 

echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sistem2 cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Em itent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
Tipul*

Num ăr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totala in d

3



*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

BBK

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor
alu:

Contractat în anul Scadent la Valoare

V I. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

i
1
î Cine a realizat venitul
ii j

Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

|
1.2. Soţ/soţie

»

1.3. Copii

1

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  ş i a l 11-lea

4



V II. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultim ul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular Tribunalul Arad grefier 49.456 lei

pensionar pensionar 8.400 lei

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

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

5



6.2. Soţ/soţie

- ; .

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.Î. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

[

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

|

¡8.3. Copii

!
t n ... _. ... —

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

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării 

10 iunie 2016
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, ___ S Z E N A S IM A R IA _______________________________  , având funcţia

de __________G R  F IER  ŞEF_____________  Ia ___ TRIBUNALUL A RA D _____________________________ ,

CNP __  __ , domiciliul ___________

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că îm preună cu fam ilia" deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

' : : . 
Adresa sau zona

-

Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itu laru l"

2010 388
1/2

1/2
Cumpărare

Szenasi Maria 

Gyorgy Zoltan

* 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. C lădiri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona
:

Categoria*
■

Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itularul2*

2010 98

1/2

1/2 Cumpărare
Szenasi Maria 

Gyorgy Zoltan

T RIBU NALU L ARAD  

C a b in e t PREŞEDINTE

* M O  IUN. 2016 ;

Nlr.

1



* Categoriile indicate sunt: (1) 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), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

I I . Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca
■ • '

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

Autoturism Dacia Super Nova 1 2002 Cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însum ată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma

înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării
Valoarea

2



IV . Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul*

■
Valuta Deschis în  anul

■
Sold/valoare ia zi ■

; ; ■ 1

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 

echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în  care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
Tipul*

Num ăr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

: ' ‘ ' : m

3



*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 

acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la........ Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează dc la declararc cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea
4



V II. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în u ltim ul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
; . : '

Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat Jftg

/. Venituri din salarii

1.1. Titular

SZENASI M A R IA
Tribunalul Arad, str.Vasile 

Milea nr.2-4
Grefier - Salarii 61903

1.2. Soţ/soţie

SZENASI FERENCZ

Jandarmeria Arad, 

Vladimirescu, str.Jandarmeriei 

nr.1-3

Plutonier adjutant - Salarii 28111

1.3. Copii

n• %ZTillV%7 l U lfl  C i v i i V * r u | î  w

2.1. Titular

rllfC

2.2. Soţ/soţie

... , ...... • -
3. Venituri din cedarea folosin\ei l 

3.1. Titular

tunurilor .. - • . . , .■ •

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

-
-------------

j . v e r iiiU F i u i f i  p e n s i i  

5.1. Titular

¡§Hf¡ $ 2 ;  ( > f  ¿ v l t ' n i l í : '  ikBtyMil .... : -:ri:

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole 1 ¿ţ/y ‘i1' '
- , \

'

5



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

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării 

..10.06.2016........

Semnătura
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D ECLA RA Ţ IE  DE AVERE

T RIBUNALUL ARAD  
C a b in e t  PREŞEDINTE 

-----------------1

O IUN. 2016 ;

LwP*i Ad. .4

*

Jf e icr i a +TíhVinH 1111 A iu r i CNPSubsemnatul/Subsemnata, Ştefanescu Corina având funcţia de

domiciliul I cunoscând prevederile art. 292 din

Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin 

următoarele:

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul

dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 

dobândire 

Moştenire

Titularul”

5 201 1 1500 mp 1/2 Gavrilescu Ioana

1 şi 5 201 1 4800 mp 1/2 Moştenire Gavrilescu Ioana

5 2011 2000 mp 1/2 Moştenire Gavrilescu Ioana

5 201 1 2500 mp 1/8 Moştenire Ştefanescu Corina

5 201 1 2000 mp 1/8 Moştenire Ştefanescu Corina

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă: (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dacă se află în circuitul civil.

2. Clădiri
MOŢĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul

dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 

dobândire

Titularul2

apartament 201 1 59 mp 1/2 Contract de 

întreţinere

Ştefanescu Ovidiu 

Ştefanescu Corina

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

producţie.

1 Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.

: 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.



II. Bunuri mobile

I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care 

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Autoturism AUDI A6 1 2005 cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 

obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 

de euro
NOTĂ: Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul 

declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 

12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării

Valoarea

IV. Active financiare

1 .Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv 

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează şi adresa 

acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 

anul

Sold/valoare la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 

echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme de 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

2



2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora 

depăşeşte 5.000 de euro 
NOTA: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana 

este acţionar sau asociat/beneficiar de 

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 

Cota de participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, cerţii icate, obligaţiuni); (2) acţiuni

sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro.
NOTĂ : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor 

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale 

angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

nume. adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al Il-lea.



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 

generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Ştefanescu Corina Tribunalul Arad Grefier 29318 RON

l .2. Soţ/soţie

Ştefanescu Ovidiu Takata Petri Inginer 42.221 RON

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

4



5.2. Soţ/soţie.

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

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:

10.06.2016

5





DECLARAŢIE DE AVERE

T RIBU N ALU L ARAD  
C a b in e t  Pr?cSFrVN'TE

r ......— ................•
*  1 0 IUN. 2016 ,  *

~k.
ÎMian la Trib/irtaJul Arad C ^P 

cunoscând prevederile art.
Subsemnatul/Subsemnata, Cuc Sabina, având funcţia de grefier statişt 

domiciliul

292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia deţin 

următoarele:

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul

dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 

dobândire

Titularul2

NU este cazul

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dacă se află în circuitul civil.

2. Clădiri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul

dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 

dobândire

Titularul2

apartament 1991 69mp */2

!/2

Contract

vânzare

cumpărare

Cuc Alexandru 

Cuc Sabina

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (< 

producţie.

) spaţii comerciale/de

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care 

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Autoturism Peugeot 406 1 1995 cumpărare

Autoturism Volkswagen Pasat 1 2010 cumpărare

1 Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.

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. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 

obiecte care fac parte din patrimoniu] cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 

de euro
NOTĂ: Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul 

declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

NU

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 

12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării

Valoarea

NU

IV. Active financiare

1.Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv 

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează şi adresa 

acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 

anul

Sold/valoare la zi

NU

* Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 

echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme de 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora 

depăşeşte 5.000 de euro
N OTĂ : Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana 

este acţionar sau asociat/beneficiar de 

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 

Cota de participare

Valoare totală la zi

NU

2



* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, cerţi ~icate, obligaţiuni); (2) acţiuni

sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

NOTÁ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro.
"NOTĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

MU

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor 

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale 

angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

3



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 

generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular 

Cuc Sabina

Tribunalul Arad Grefier statistician 56.804

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activită i independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie.

Cuc Alexandru Pensionar MAI 30600

6. Venituri din activită i agricole

6.1. Titular

4



6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din îocuri 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:

08.06.2016
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t r ib u n a l u l  a r a d  

m h l ne t PRESEDMŢE

* í 1 O IUN. 2016 I
*

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, IGREŢ TEODORA LIV IA  având funcţia de arefier-arhivar la Tribunalul 

Arad CN? domiciliul cunoscând

prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu 

familia1 deţin următoarele:

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari

Adresa sau zona Categoria* Anul

dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 

dobândire

Titularul2

----- —--------- ---------

--- ----— ----- ---

________  •• "

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) iuciu apă; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dacă se află în circuitul civil.

2. Clădiri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări

Adresa sau zona Categoria* Anul

dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 

dobândire

Titularul2

Casă de 

Icouit

2007 3100 mp 1/1 Donaţie Igreţ Teodora Livia

Casă de 

locuit

2013 750 mp 3/48 succesiune Ispravnic Elena

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (■ 

producţie.
) spaţii comerciale/de

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care 

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

AUTOTURISM OPEL 1 2001 cumpărare

^ ----- -
_ ------------------

----- —---- -

1 Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.

* La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), ia r în  cazul bunurilor 

în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 

obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 

de euro
NOTĂ: Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul 

declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

____________

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 

12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Dala înstrăinării Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării

V aloarea

------ ---- -------- .

IV. Active financiare

1 .Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv 

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează şi adresa 

acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 

anul

Sold/valoare la zi

-

* Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 

echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme de 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora 

depăşeşte 5.000 de euro 
NOTĂ: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana 

este acţionar sau asociat/beneficiar de 

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 

Cota de participare

Valoare totală la zi



* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, cerţi leale, obligaţiuni); (2) acţiuni 

sau părti sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro.
NOTĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

2015 2020 30.000

---- —— ----------- ---------------- ---------

----- ---  :

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor 

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale 

angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/ Obiectul Venit anual încasat

nume, adresa generator de venit

3



4



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

incomplet al datelor menţionate.

Data completării: 10.06.2016 Semnătura:
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DECLARAŢIE DE AVER

T R IB U N A LU LA R A D  
C a b in e t  PREŞEDINTE

.......1
*  1 0 IUN. 2016 *

Nr. Aa

Subsemnatul/Subsemnata Meşter Florica având funcţia

de Grefier la Tribunalul Arad

CNP domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că îm preună cu fam ilia» deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

:

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itu laru l»

* 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. C lădiri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire

........ ....- ■

Titula ru l2)

Nadăş

3 2003 50mp/5 ha 1/2 cumpărare

Meşter Florentin- 

Dănuţ

Meşter Florica

1



* Categoriile indicate sunt: (1) 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), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

I I . Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

autoturism Toyota t 2003 cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însum ată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni

Natura bunului Data

înstrăinării

Persoana către care s-a Forma

înstrăinării
Valoarea

2



IV . Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

Inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul*

-

Valuta
............ .
Deschis în anul Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 

echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
Tipul*

Num ăr de titluri/
■

cota de participare
Valoarea totală la z i i

3



*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

V I. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

S; Cine a realizat venitul
m

Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obicctul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea

4



V II. Venituri aie declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultim ul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

’ '1 •---- --- -—........... — -------------: . 
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular Tribunalul Arad Grefier 47.398

1.2. Soţ/soţie

Biotek Technologies 

Consiliul Local Ghioroc
asociat

consilier 2520

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

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

5



6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

Serviciul prestat/obiectul Venitul anual

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 , Semnătura

10.06.2016
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata, Szomoru Camelia având funcţia

de grefier la Tribunalul Arad secţia I civilă

CNP domiciliul

---- ------------------------------------- --------------------------- 9

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu fam ilia" deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
:

Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire

, ..........

T itu laru l"
..... ....................,i

Intravilan 2010 204 mp 1/2 Cumpărare soţul

Agricol 2009 35.000 mp 1/1 Moştenire soţul

* 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. C lădiri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

............. ...—-......... ......................
: : k »

Adresa sau zona
: !

Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire

■

T itularu l2’
sas

Apartament 1990 74 mp 1/1 Cumpărare soţul

Apartament 2003 60 mp 1/2 Cumpărare Soţul



Arad, str.Ştefan cel Mare 

nr.45/A
Casă 2014 305 mp 1/2 Construire soţul

* Categoriile indicate sunt: (1) 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), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

11. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

Autoturism Dacia Sandero 1 2008 Cumpărare

Autoturism Dacia Logan 1 2006 Cumpărare

Autoturism Citroen CI 1 2010 Cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însum ată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară
m

Anul dobândirii Valoarea estimată

II I . Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

Înstrăinării
Valoarea



IV . Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în anul

. . -

Sold/valoare Ia zi |!î

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

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 

echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă  :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
Tipul*

N um ăr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

3



*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

N O T Ă  :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în  sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

•'™ .........-.... . ...... . .... ■ r......
Creditor Contractat în anul Scadent la

;
Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

■
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: 

numele, adresa

Scrviciul prestat/Gbiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul l  şi al 11-lea

4



V IL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în u ltim ul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

C ine  a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectu! 

generator de venit

Venitu l anua l 

încasat H

/. Venituri din salarii

1.1. Titular Tribunalul Arad grefier 53282

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii Szomoru Amalia 

Patricia

Grădiniţa program Săptămânal 

nr.2 Arad

Profesor pentru învăţământ 

preşcolar
11.880

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

tunurilor3. Venituri din cedarea folosinţei 

3.1. Titular

..........-.........*.........................

3.2. Soţ/soţie

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

5



6.2. Soţ/soţie

1 : ' 
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: 

Mume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual

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.

i
Data completării Semnătura

10 iunie 2016
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T R IB U N A L U L  ARAD 
C a b in e t  PREŞEDINTE

- ..... —

*  M O  IUN. 2016 h*

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata, Crişan Adriana Lăcrim ioara , având funcţia

de grefier la Tribunalul Arad ,

CNP domiciliul .

9

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că îm preună cu fam ilia» deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
Titularul'*

* 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. C lăd iri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itular iii]

1 2003 43 mp cumpărare Crişan Adriana

1



* Categoriile indicate sunt: (1) 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), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

I I .  Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

!

1

L r ,

i

Í

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în  proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

¡

!

1

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea

2



IV . Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în  anul Sold/valoare Ia zi

Banca Comerciala Română
Cont

economii
leî 2009 25.000 lei

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă  :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
Tipul*

N um ăr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală hi d

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3



an;

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în  anul Scadent Ia Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cime a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1
l

1.3. Copii

1“

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea
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V II. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anua!

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular Crişan Adriana Lacrimioara Tribunalul Arad 58.909 lei

1.2. Soţ/soţie

î .3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

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

5



Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titulart ..
1

7,2. Soţ/soţie

:

7 3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

i

8.3. Copii

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

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

10.06.2016
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DECLARAŢIE DE AVERE

T R IB U N A L U L  ARAD 
C a b in e t  PREŞEDINTE

* 1 0 IUN, 2016

Nr. XÎIhtPA

Subsemnatul/Subsemnata, Botos Simona Olguta , având funcţia

de Consilier economic la Tribunalul Arad,

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu fam ilia11 deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
Titularul

* 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. C lădiri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
Titularul2)

I 1992 50,l0mp 1/2 Cumparare Botos loan

1 2015 23mp 1/2 Cumparare Botos loan

1





* Categoriile indicate sunt: (1) 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), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Autoturism Renault Clio 1 2004 Cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I . Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea

2





IV . Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în  care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
Tipul*

Num ăr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

3





* Categoriile indicate simt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

V I. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea
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V II. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular
Tribunalul Arad Str.V.Milea 

Nr.2
Salarii 28.032

1.2. Soţ/soţie
Cet Hidrocarburi SA Arad 

Bd.I.Maniu Nr.65-71
Salarii 21.763

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.Í. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

5





6.2. Soţ/soţie

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

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

10.06.2016
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DECLARAŢIE DE AVERE

TRIBUNALUL ARAD  
C a b in et PREŞEDINTE

*  j 7 o  IUN. 2016

Mr. f$/ñv /Ad ê IL

Subsemnatul/Subsemnata, 

de Grefier

CNP

Roşia nu Cocoş Iulia Georgia

la Tribunalul Arad

, domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu fam ilia» deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itu laru l»

Nu este cazul

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dacă sc 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. C lădiri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itularul2'

Nu este cazul

* Categoriile indicate sunt: (1) 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), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

U. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

1



Autoturism VW 1 2008 cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

Nu este cazul

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea

Nu este cazul

IV . Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

Nu este cazul

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
Tipul*

N um ăr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

Nu este cazul

2



* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an: Nu este cazul.

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

Nu este cazul

V I. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular Nu este cazul

1.2. Soţ Nu este cazul

1.3. Copil Nu este cazul

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-ka.

V II. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultim ul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular: Tribunalul Arad - Arad, Bd. 

Dragalina, nr. 2-4, Jud. Arad
Grefier/Salar

Venit net 

conform fişei 

fiscale: 

39.075 lei

3



1.2. Soţ:
Enel Distribuţie Banat SA - 

Timişoara, str. Pestalozzi, nr. 3- 

5, jud. Timiş

Inginer/Salar

Venit net 

conform fişei 

fiscale: 

47.339 lei

1.3. Copil minor: Alocaţie copii
756 lei

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular: Nu este cazul

2.2. Soţ: Nu este cazul

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular: Nu este cazul

3.2. Soţ: Nu este cazul

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular: Nu este cazul

4.2. Soţ: Nu este cazul

5. Venituri din pensii

5.1. Titular: Nu este cazul

5.2. Soţ: Nu este cazul

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular: Nu este cazul

6.2. Soţ: Nu este cazul

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

7. Venintri din premii şi clin jocuri de noroc

7.1. Titular: Nu este cazul

7.2. Soţ: Nu este cazul

7.3. Copil: Nu este cazul

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular
Academia Română - Calea 

Victoriei, nr. 115, Bucureşti
Bursă doctorală 16.200 lei

8.2. Soţ: Nu este cazul

8.3. Copii: Nu este cazul

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

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

10.06.2016
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Subsemnatul Marţiş Adrian Dănuţ , având funcţia

de G R E F IE R  la T RIBUNALUL ARAD ,

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul pena] privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu fam ilia1' deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

DECLARAŢIE DE AVERE

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itularul0

NU ESTE CAZUL

* 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. C lădiri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
T itularul2’

(1)
apartament

2011 96mp 1/1 cumpărare
Mariis Adriant y

Dănuţ

T R IB U N A L U L  A RAD  
C a b in e t  PREŞEDINTE 1

5!« 1 0 IUN. 2016 *

k Ve/II»/A d *7^

1



* Categoriile indicate sunt: ( l)  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), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

NU ESTE CAZUL

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aliate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

NU ESTE CAZUL

¡II. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea

NU ESTE CAZUL

2



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, fornie echivalente de economisire şi investire,

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

NU ESTE CAZUL

*Categoriile indicate sunt: ( I) cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
Tipul*

Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

NU ESTE CAZUl

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societă(i comerciale; (3) împrumuturi acordate în mane personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

B.C.R -ARAD 2011 2031 23.000 EUR

JNG ARAD - descoperire cardsalar 2015 - 5.000 LE I

1NG ARAD- card cupă răi uri 2015 - 7.000 LE I

ING ARAD - refinanţare credit 2015 2018 9.000 LET

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, socictăţi comcrciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciu 1 prestat/ObieetuI 

generator devenit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultim ul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul presta t/Obieetul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

MARŢIŞ ADRIAN  DĂNUŢ TRIBUNALUL ARAD GREFIER 44.279 Ici

1.2. Soţ/soţie

MARŢIŞ D A U  AN A ADELA SC. DEICHMANN VÂNZĂTOR 16.620.3 lei

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

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

5



Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresă

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

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

10.06.2015  
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DECLARAŢIE DE AVERE

T RIBU N ALU L ARAD  1

r . n h in e t  PREŞEDINTE

1 3 IUN. 2016 I *

Nr

Subsemnatul/Subsemnata, 

de ________ grefier_______

CNP

Pop Anişoara Ione la______________

Ia __________Tribunalul Arad

, având funcţia

, domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu fam ilia» deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobile

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itu laru l»

* 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. C lăd iri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
T itularul2)

1



* Categoriile indicate sunt: (1) 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), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

Autoturism Peugeot 406 1 2003 cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I . Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea

2



IV . Active financiare

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

MOŢĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
Tipul*

Num ăr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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Alte active producătoare de venitul i nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

V I. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/ObiectuI 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea
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V II. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Pop Anişoara Ionela T ribunalul Arad Grefier 25959

1.2. Soţ/soţie

Pop Paul Cosmin
S.C. Clasik Poker S.R.L.

Agent de securitate (angajat 

din oct. 2015)

şomaj (9 luni - 3520)

3150

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

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
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Cine a reaiizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

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 Semnătura 

............13.06.2016..............................

6



T RIBU NALU L A RA D  
C a b in e t  PREŞEDINTE

Subsemnatul/Subsemnata Letncni Alexandra având funcţia

de Grefier la Tribunalul Arad

CNP domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu fam ilia1’ deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

DECLARAŢIE DE AVERE

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
Titi’L ru l!)

* 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 "Titular1' se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. C lăd iri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
Titula rul2)

1



* Categoriile indicate sunt: (1) 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), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II . Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

N i  tura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

num ismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 

însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I II . Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea
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IV. Active financiare

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

Instituţia care administrează 

şi adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare Ia zi

*Categoriile indicate suni: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut
Tipul*

Num ăr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bur.uri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

V I. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea
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V II. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultim ul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Veniiuri din salarii

1.1. Titular Tribunalul Arad Grefier 26.713

1.2. Soţ/soţie
Lemeni Marius

Inginer1T 3600

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

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

5



Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

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 Semnătura

13.06.2016
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T R IB U N A L U L  ARAD 
C a b in e t  PREŞEDINTE

*  î 1 s IUN, 2016

DECLA RA Ţ IE  DE A V ERE  ^  ....

*

'U

Subsemnatul/Subsemnata, Haicu Lucia Gheorghina, grefier la TRIBUNALUL ARAD-SECŢIA 

PENALĂ. CNP domiciliul cunoscând

prevederile ari. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu 

familia1 deţin următoarele:

1. Bunuri imobile 

I . Terenuri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul

dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 

dobândire

Titularul"

.

(1) 1990 25 arii Vz Moştenire Glii lea Hortenzia

(2) 1990 2,14 ha 1 ha Moştenire Ghilea Hortenzia

Categoriile indicate sunt: ( ) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii dc

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul ci vi !.

2. Clădiri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în aite ţări

Adresa sau zona

|

Categoria* Anul

dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 

dobândire

Titularul

1 1983 57 mp 3/4 Cumpărare Haicu Lucia 

Gheorghina

2014 3/8 moştenire Haicu Lucian Codrin

2 1979 105 mp 'A Moştenire Haicu Lucia 

Gheorghina

« Categoriile indicate sunt: ( ) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (¿ ) spaţii comercial«. -f

o producţie.

II. Bunuri mobile

I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care 

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natu ra Marca Nr. de bucăţi Anii! de fabricaţie Modul (V

! Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.

La ,.Titular” se menlionează. în ca/a! bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în ca/ul bunurilor 

în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. >



2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 

obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 

de euro
NOTĂ: Se vor menţiona (oale 1 uiiurilc ai laic iii proprietate, iuoifen daca ele ■ allă s>hu nu |ie teritoriul României la momentul 

declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

••

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3000 de euro l'.ecare, -,i bunuri imobile înstrăinate în ultimele 

12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării

Valoarea

IV. Active financiare

i.Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv 

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 dc euro 
NO TĂ: Se vor declara inclusiv cele aliate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează şi adresa 

acesteia

'lipul* Valuta Deschis în 

anul

Sold/valoare la zi

i

__
* Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau 

echivalente; (3) fonduri de in vestiţi i sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme de 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumaia a tuturor acestora 

depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ: Se vor declara inclusiv ins esîiţii Ic >i participările în stiăinătate.



Emitent titlu/societatea în care persoana 

este acţionar sau asociat/beneficiar de 

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 

Cota de participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, cerţii leate, obligaţiuni); (2) acţiuni

sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ. bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro.
NOTĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

ING Arad 2016 2019 2100 Ici

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor 

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale 

angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venit anual încasat

1 J .  Titular

1 2. Soţ/soţie

1.3. Copii

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul i şi al i l-!ea.
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VII. Venituri ale deci i autului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

ari. 4 I din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizai venitul Sursa venitului, 

nume. adresa

Si v k . J  prrstat/ Obiectul 

generator de venit

Venit anual încasai

I . Venituri din salarii
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5.2. So ţ/so ţie.

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

incomplet al datelor menţionate.

Data completării: 

15 iunie 2016.......




