
Subsemnatul/Subsemnata, ŞODINCA SANDA-COSMINA

do consilier serv. economic la TRIBUNALUL ARAD

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile arî. 326 din Codul pena! privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1' deţin următoarele:

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

1. Bunuri imobile

D E C L A R A Ţ I E  DE A V E R E

1. Terenuri

N O T À :

Se vor deciara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
Titularul1’

Arad, (3) cu casă în 

construcţie
august 201 1 i ! 87 mp 1/1 cumpărare

devălmăşie cu 

soţul

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

extravilane, dacă se află în circuitul civii.

*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

Modul de 

dobândire
Titularul25

Arad.!

(1) Î999 10 i mp 1/1 cumparare

i
devălmăşie cu 

soţu 1

Arad,
(2) 2016

desfăşurată 

221,57 mp
1/1 construire

devaimasic cu 

soţul

, având funcţia

y

l
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producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în căzu! bunurilor proprii, numele proprietarei ui (titularul, soţul/soţia, copilul), 

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

î i .  Buanuri mobile
i. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi aiîe mijloace de transport 

care sunt supase înmatriculării, potrivit legii

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

cumpărare

¡autoturism

1
Toyota CorolSa 1 20 i 5

Í
_

1
1

!
'

1

!t
». - -  .............. -...................

1 j
!

2. Bunuri sui; forma de metale preţioase, bijuieris, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte tare fac parte din patrimonii?! cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T A :

Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se află sau nu pe teritoriul României 
la momentul declarării.

........... .....................
Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

1

1

- --

Ii 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* J  Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

Banca Transilvania Arad

1 -alocaţie 

de stal 

copil,bursă 

şcolară 

trimestrială 

de merit

lei 1.117,03 lei

BCR Arad

l-cont 

curent 

salari i-soţul

lei 2014 833,77

BCR Arad

I -ataşat 

cârdului de 

credit-soţul

lei 2014
12.618,22 (din descoperirea 
de cont de 20.000 lei - linie 

de credit)

Buncpost Arad

]-cont

curent

salarii

lei 2008

1
8,75 lei

Banca Transilvania

Garanţii 

materiale pt. 

serviciu

lei

i

6727,49 iei

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de imcsti\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 împrumuturi acordate, dacă valoarea dc 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 împrumut
Tipul*

Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală ia zi
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SIF Banat-Crisana

(2) 1

500 acţiuni-i/2 dintr- 

un certificat de 

acţionar moştenit de 

soţ,anterior dobândit 

la privatizarea in 

masa

—-------- - -k

Nominal 50 lei.se 

iran/.acţionează cu 

aproximativ 1,9 

lei/acţiune

! ..... - ~ ■
i _ .. . _ ...
i ..........  ..........

i i

ii

l
i

1 1

*Caiegoriile indicate sunt: ( l ) hârtii de valoare defuncte (titluri de sta!, 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 curo pe

asii:

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

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

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Vaioare

BCR Arad 2014 20 10.2019 100.000 lei

i

1 i_

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

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

instituţii publice romaneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, & căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
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Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa
Serviciul prestat/Obiectui 

generator de venit
Venitul anual 1 

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 a! I i-ka.

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

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2(i03 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strămutate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: i Serviciul prestat/Obiectul 

numele, adresa j generator de venit
Venitul anual 

încasat

/. Venituri din salarii

1.1. Titular Tribunalul Arad
Activitatea de consilier serv. 
Contabilitate,drepiuri salariale 
restante

62.738 lei net

1.2. Soţ/soţie Tribunalul Arad

Activitate de 

judecător,drepturi salariale 

restante

1 15.241 lei neî

1.3. Copii

Alocaţia de stat pentru 

copil.bursa şcolara trimestriala 

de merit

Alocaţia de stat pentru 

copii, bursa şcolara 

trimestriala de merit

conform legii 

pt. 1 copil

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular 1

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

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1.1 itular 1
i ......-

5



f ....... ...... .1
1
i

_ _  . 4
3.2. Soţ/soţie

i
....................  I

1
------------------------------ ---
! 4. Venituri din investiţii

U. 1. Titular
.......  ...

4.2. Soţ/soţie |

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

r ..............  ........ ........ i !

15.2. Soţ/soţie 1
. . .  . . . . . . .  j

1

. J

¡6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular !

¡6.2. Soţ/soţie
i
i

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

j- . _____ ____  . ¡ i

7.3. Copii
\~~ --- " " 1 - —
I
j
1
1_ . 1

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

i

8.2. Soţ/soţie
Indemnizaţie membru BE.t~ 

aiegeri locale iunie 2016

......

| Locţiitor preşedinte BEJ
I

4.580 lei

1
8.3. Copii

i

Prezenta declaraţie constituie act pubiic şi răspund potrivii Jegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet ai datelor menţionate.

Data completării Seinnătu/a,

...07 iunie 2917..,................................
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I .

Subsemnatul/Subsemnata, ŞODINCA SANDA-COSM1NA, ° ^  / /

consilier serv. economic la Tribunal ui 

de Arad ja Tribunalul Arad

CNP domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul pena! privind falsul în declaraţii, declar pe propria răsoundere:

D E C L A R A Ţ I E  DE IN T ER E SE

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 

interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neauvernamentale:

Unitatea 

- denumirea şi adresa -

' ..... 1»

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1. Sll; Banat-Crişana,Calea Victoriei 35 A,Arad

Soţu l-acţionar

500 acţiuni- 

1/2 dintr-un 

certificate de 

acţionar 

moştenit,ante 

rior dobândit 

Ia

privatizarea 

în masă

Nominal 50 lei,se 

tranzaqionează cu 

aprox. 1,9 

lei/acţiune

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 

— denumirea şi adresa -

1

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

Asociaţia judeteana a magistraţilor Arad -soţul Casier —

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

3.1......Asociaţia Funcţionarilor Publici

Asociaţia judeteana a magistralilor Arad -solul

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

4.1.......

d funcţia



5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 

în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 

acţionar majoritar/minoritar:

5. i Beneficiarul de contract: numele, 

preniimeledenumiiea şi adresa

| ........ . - . _ .j

Instituţia 

conlractentă: 

denumirea şi

adresa

Procedura prin 

careaibsi 

încredinţai 

contractul

lipul

contractului

Data

încheieri

contactului

Durata

contractului

Valoarea 

totală a 

contractului

'fltular................
|
l

Sctysoţie................ “ .................

Rude de gradul 111 ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 

indi viduale, cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată tare 

desfăşoară profesia de avocat'- Gqsnizaţi i 

neguvoTian'icntalfc:'' Fundaţii' Asociaţii2’ i .. ..

|

i

!

L ...... . .

‘ ' Prin rude da gradul / se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 

societăţilor comerciale pe acţiuni ia care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social a! societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

« rezenta declaraţie consiituie act puhîic şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura y

07 iunie 2017

2



;* :

|Nr, ¿Lf) ¡Av

Subsemnatul/Subsemnata, c •£j_'wq_ , având funcţia
de (LA. la oL ,

CNP , domiciliul

---- T----------------------------------------------------- -------------------------  9

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

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,'
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. Clădiri

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

: : ; : - 
Titularul2’

A .  '
K * / î -

Cvv/yv
. ___

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

A. K ~ ^ A I i i*  r

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 

Ia 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

—

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.

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 împrumut

..........  '
Tipul*

Număr 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.

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.

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
kt, >

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

4



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/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1 . Venituri din salarii

1.1. Titular

A A  \] /Vv\. O U A . 9 ST

1.2. Soţ/soţie

KT. U î r

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

•—

2.2. Soţ/soţie

V ( ¿ r t i lH f l  C ilr l  CvV tM f P U  J l r < i ţ  v  * v

3.1. Titular

ninuruor

—

3.2. Soţ/soţie

—

a r r  » r- - ••
4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

■
. v QJtll'UY'J- U lY l

5.1. Titular

HI lf"Íá w l í  Í

5.2. Soţ/soţie

—

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

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular

■

■■

6.2. Soţ/soţie

5



Cine a realizai venitul 
. _____  ____________

7. Venituri din premii şi din jocuri

Sursa venitului: J Serv iciul prestat/obiectul

de noroc

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
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I

Subsemnatul/Subsemnata,

DECLARAŢIE DE INTERESE

de

CNP

la T̂TaJL

?, i* ÎN

fsr. CC y r

, având funcţia

, domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri 

interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 

denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes

ilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea

— denumirea şi adresa
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

-- 1--
_________3« Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

3.1......  TÎ - 'TN Ax ^

t)\-yoo-<oAi ex. Ş

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,' 

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
;

4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 

în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Dala Durata Valoarea

pnenumele/denumirca şi adresa contractantă: caieafost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 

adresa

încredinţat

antractul
contractului contractului

Titular.......... .

Soţ/soţie................

Rude de gradul 111 ale titularului

•—

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată caro 

desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

1) Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 

societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 

5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

OTr Pfe -Ir, 13
J

2



DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, '->c/î s , í¡vând funcţia
de f2̂ 7=1 & L  la / P-8UMUIL fttÛP

CNP , domiciliul

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

că împreună cu familia0 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
Titularul1*

........

Arad 3

flM C v^<ui

* 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 aliate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
Titularul j

fit tro- / Stsn2

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

ry-) &{><?/ - Co/Jcx* ( £cz>S~

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

ultimele 12 luni

Natura bunului 

I  înstrăinai

Data

■ î . ^ v r . î W
Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea

îl*, rh  Cott'h

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

: ' '• ; :: -í: § 
Sold/valoare la zi

A / cfj7-c CoOJif

*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 împrumut
Tipul*

Număr de titluri/ 

cota de participare

1Ü
Valoarea totală la n

A u  c o * u J

*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

/tic C/tLiiJ

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 ficc

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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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/Oblectul 

generator de venit

Venitul annal 

încasat

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular

o fî-k/i-tr iQ- rejOtWh/i fr&sti Bvtl V r z U p u n u L  tt4hû

1.2. Soţ/soţie //u f <} AJ£ ?  f

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular jl r ./2..,/

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular rut c/Ar

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular fiu si/Sc Ca-w

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. I itular (Tt/Zr c ¿/i J

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular ^  <-,/r co /u f

6.2. Soţ/soţie

5



Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual. r- ■: - •-
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular ce*.

72. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular rU J

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

£  £ . OC.
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Subsemnatul/Subsemnata,

de C fL ^ tu Z .

yu-Ai/T-i Aci __ |
j f O 71S_____ fî/frJijFLA-____________________________  , având funcţia

7X/S/JNfr ldL  thz& o  _________ ,

DECLARAŢIE DE INTERESE j

la

CNP , domiciliul

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

I. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri 

interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

1 .1 ......... flM . g V c /r  CoOcJ

2. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de ir 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:________________

Unitatea

- denumirea şi adresa
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1....... fiu xrsk LuOţLl

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

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic _________________ _____

4.1.

/ W  etf'lid

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 

în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 

acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 

prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia Procedura prin Tipul Data Durate Valoarea

contractantă: careafost contractului încheierii antractului totalăa

1



den urnirea şi 
adresa

încredinţat

contractul
contractului contractului

Titular................
P~c/ CV?2«- ĈUxJ

Soţ/soţie................

Rude de gradul 1̂  ale titularului

Societăţi comerciale' Persoană fizică 

autorizată'Asociaţii familiale/Cabinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată care 

desfăşoară profesia de avocat/ Onanizaţii 

neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2*

!) Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 

societăţilor comerciale pe acţiuni ia care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 

5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

07- .cC ± o ll

2



DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul, FLORUŢI AUREL1AN-SEPTIMIU , 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 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 itularul1*

Sânicolaul Mic - Arad Agricol 2006 5000 mp Vx Cumpărare Vi soţia

Sânicolaul Mic - Arad Agricol 2007 5000 mp Vi Cumpărare Vi soţia

Sânicolaul Mic - Arad Agricol 2008 5000 mp Vi Cumpărare Vi soţia

Sânicolaul Mic - Arad Agricol 2008 5000 mp Vi Cumpărare Vi soţia

Micalaca - Arad Agricol 2014 HOOOmp 0 Moştenire 1/1 soţia

Sanleani - Arad Agricol 2011 4105mp 0 Donaţie 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 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

Modul de 

dobândire
Titularul2*

Arad, Arad 1 2008 126mp Vi Cumparare Vi soţia

Arad, Arad 2 2014 1137mp 0 Donaţie 1/1 soţia

1





Arad, Sanleani 4 2013 642mp 0 Donaţie 1/1 soţia

* 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
1 1 "

Anul dobândirii Valoarea estimată

Í

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro flecare, 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 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 împrumut
Tipul*

Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

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

-

_

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

ING 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

i

*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 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. Milea nr. 2 Drepturi salariale 82514

1.2. Soţ/soţie

S.C. Bos star S.R.L. Drepturi salariale 11420

S.C. Inversoiar Energy S.A. Drepturi salariale 18766

1.3. Copii

!

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular
......  ' ■" '

2.2. Soţ/soţie
j

3. Venituri din cedarea folosinţei hanurilor

3.1. Titular !

'

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie
i

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie Í

1

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
r-

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

07.06.2017
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DECLARAŢIE DE INTERESE

I
neţi

CNP , domiciliul '  M

Subsemnatul, FLORUŢI AURELIAN-SEPTIMIU , având funcţia

de SPECIALIST IT la TRIBUNALUL ARAD

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

Unitatea 

— denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

1.1......

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de

2. Calitatea de meinbm în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

1

3. C aiuatea ue membru m catirut asociaţiilor prolestonaie şi/sau sindicale

3.1 MEMBRU A.N.I.J.

4. Calitatea de membru ia organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,

deţinute!« cadru p;.ri»deîor : ...ce, tune?* nelfaură şi det urnirea partidului polit i c __________ _________

4.1.......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 

în derulare în timpu) $$er;';«r»r" funcţiilor, mandatelor san demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 

stat, local şi d*.n fer :îi~? ev o<-‘ rrheî-n co societ£fi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 Beneficiarul de contract: numele. Instituţia ! Procedura prin lipul Data Durata Valoarea

1





prcnumde/denumirea şi adresa contractenâ 

denumirea şi 

aiesa

careafost

încredinţat

contractul

contractului încheierii

contractului

contractului totalăa

contractului

Titular................

Soţ/soţie................

Rude de gradul i^ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fcdcă 

autorizată̂  Asociaţii iamihale/ Cabinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

dvilc profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată care 

desfăşoară profesia de avocat’ Q-ganizaţii 

neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii21

:j Prin rude de gradul I  se înţ(;lcge părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

2) Se vor declara numeie, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 

societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 

5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

07.06.2017

2





DECLARAŢIE DE AVERE
l * fi P •' I <

Subsemnatul/Subsemnata, Balta Viorel Râu l , 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 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*

* 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

Modul de 

dobândire
Titularul21

Arad 1 2006 114 */2 Cumparare Balta Corina 'A

Arad 2 2015 550 ‘/a Cumparare Balta Corina Vi

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 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 

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

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 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 împrumut
Tipul*

Număr 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.

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 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 primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea

4





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/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular Tribunalul Arad, Arad
Specialist IT/ Drepturi 

salariale
77861

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

salariale
41305

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

08.06.2017
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| *  08 IUN.  2017 i * S
Subsemnatul/Subsemnata, BALTĂ V i ORE L RÂUL , având funcţia 

de Specialist IT__________________ ia Tribunalul Arad________ ‘̂ / ^  ______| »

CNP , domiciliul

------------------------------------------------------------------------------------- - y

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de

DECLARAŢIE DE INTERESE

interes economic, precum şi membru în asociaţii, func aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 

— denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

1.1......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:________

Unitatea 

— denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membru în cadm i asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

3.1. Membru A .N .I.J.

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_________________________

4.1.......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 

în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 

acţionar majoritar/minoritar: ____  _______________ _ _________________

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin lipul Data Durata Valoarea
ptmumele/denumirea şi adresa contractantă careafost contractului încheierii contractului totală a

1





denumirea şi 

adresa

încredinţat

contractul

contractului contractului

Titular................

Soţ'soţie................

Rude de gjadul I1’ ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată/ Asociaţii iamiliale/ Cabinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată cat 

desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvemamentak/ Fundaţii/ Asociaţii21

n Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 

societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 

5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării 

....07.06.2017.......

2





Subsemnatul/Subsemnata, Dronca Cristian Vasile , având funcţia

de informatician la Tribunalul Arad ,

CNP , domiciliul

---------------------------------. >

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

că împreună cu familia1* deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

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
Titufarut1*

* 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

Modul de 

dobândire
Titularul2*

1 2012 70 m2 Cumparare Dronca Cristian

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

Autovehicul Opel 1 2005 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

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

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 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 împrumut
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 in 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

Bcr 2012 2027 35000 euro

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

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comcrciale, regii autonome, corn pa nir/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 îş i al 11-lea

4



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/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular Tribunalul Arad Drepturi salariale 77887

Dronca Cristian

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. Venit uri 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 c-------

7.06.2017
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A  rv ;\\j>

. r i r r.

Subsemnatul/Subsemnata, 

dc informatician

CNP

DECLARAŢIE DE INTERESE
fi

Dronca Cristian Vasile

la Tribunalul Arad

, domiciliul

■;7 / Á având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 

interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:____________

Unitatea 

- denumirea şi adresa
Calitatea deţinută

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

1.1.

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamcntale:_________________________

Unitatea

- denumirea şi adresa
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 . 1.

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

3.1. Membru ANIJ.

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic________________________

4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 

în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Pioceduraprin Tipul Date Durate Valoarea

prenumele/denumirea şi adresa contractante; caieafost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 

adresa

încredinţai

contractul
contractului contractului

Titular................

Soţ/soţie................

Rude de gradul I3) ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată̂  Asociaţii familiale/Cabinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată caie 

desfaşoarâ profesa de avocat/ Orginizaţîi 

neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2*

1 ] Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 

societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 

5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Seţnnătura

7.06.2017 ............
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Subsemnatul/Subsemnata, 

de Specialist IT_________

DECLARAŢIE DE AVERE

Zaharia Mihai-Marius______________

la Tribunalul Arad

i având funcţia

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 itularul1*

3 2017 250 mp 1/2
Credit - Prima 

Casa

Zaharia Mihai- 

Marius, Botas- 

Petrescu Lavinia

* 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*

( 2 2017 155 mp 1/2
Credit - Prima 

Casa

Zaharia Mihai- 

Marius, Botas- 

Petrescu Lavinia

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-H 1 2007 Credit de nevoi personale

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 Data Persoana către care s-a Forma
Valoarea

înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării
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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: ( !)  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 împrumut
Tipul*

Număr 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.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

Banca Transilvania 2017 2046 66500 Euro

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 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 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

Zaharia Mihai-Marius
Tribunal Arad, Str. Vasile 

Milea, nr. 2-4, Arad

Specialist IT/Drepturi 

Salariale
77861 Ron

1.2. Soţ/soţie

Botas-Petrescu Lavinia Mari a C.J.R.A.E. Arad Logoped/Drepturi Salariale 20400 Ron

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.L 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

7.1. 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

........ 07.06.2017.......
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I—

:/ -/ , având fu neţii 

Tribunalul Arad_______________________ ,

CNP , domiciliul

■ ■ — ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —  ,

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

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Zaharia Mihai-Marius______________________ ' ~ , având funcţia

de Specialist IT__________________ la Tribunalul Arad____

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de

interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

1.1......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:_________________________

Unitatea 

— denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

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

3.1. Membru A.N.I.J.

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic __________________

4.1.......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 

în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 

acţionar ma jo r ita r /m in o r ita r :____________________  _______________ ___________________________ ____________

5.1 Beneficiatul de contract numele, Instituţia Procedura pin lipul Dala Durata Valoarea

prenumeledenumirea şi adresa contractantă careafost contractului încheierii contractului totalăa

1





denumirea şi 

adresa

încredinţat

contractul

contractului contractului

Titular................

Soţ/soţie................

Rude de gradul I^ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată' Asociaţii familiale/ Cabinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată care 

desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvemamentak/ Fundaţii/ Asociaţi?1

11 Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 

societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 

5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

 07.06.2017 
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Subsemnatul/Subsemnata, TRIF ANDREEA IOANA , având funcţia

de G REF IER  la TRIBUNALUL ARAD

CNP , domiciliul

9

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

că împreună cu familia0 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 dobândire

:

' Titularul1'5 ; ;

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. Clădiri

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

'■ ■

Titularul2*

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 Modul de dobândire

NU F.STR 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

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

NU ESTE CAZUL
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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 Ia 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 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 împrumut
Tipul*

Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

> y'iiU :, /£•/,
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:

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

DRĂGHICI NARCIS ADRIAN 2015 2020 25.000 LEI

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
v;.

Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

NU ESTE CAZUL

1.2. Soţ/soţie

NU ESTE CAZUL

1.3. Copii

NU ESTE CAZUL

*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 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

TRIF ANDREEA IOANA TRIBUNALUL ARAD SALARIU 34.709 LEI

1.2. Soţ/soţie

NU ESTE CAZUL

1.3. Copii

NU ESTE CAZUL

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

NU ESTE CAZUL

2.2. Soţ/soţie

NU ESTE CAZUL

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

NU ESTE CAZUL

3.2. Soţ/soţie

NU ESTE CAZUL

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

NU ESTE CAZUL

4.2. Soţ/soţie

NU ESTE CAZUL

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

NU ESTE CAZUL

5.2. Soţ/soţie

NU ESTE CAZUL

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

NU ESTE CAZUL

6.2. Soţ/soţie

NU ESTE CAZUL
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Cine a realizat venitul
■

Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 

încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

NU ESTE CAZUL

7.2. Soţ/soţie

NU ESTE CAZUL

7.3. Copii

NU ESTE CAZUL

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

NU ESTE CAZUL

8.2. Soţ/soţie

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 Semnătura

07.06.2017  
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Subsemnatul/Subsemnata, 

de GREFIER

CNP

DECLARAŢIE DE INTERESE

TRIF ANDREEA IOANA

la TRIBUNALUL ARAD

, domiciliul

o
0

i u»
3 / / Í

, având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 

interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:_______

Unitatea 

- denumirea şi adresa
Calitatea deţinută

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
NU ESTE CAZUL

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:_____________

Unitatea 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1...NU ESTE CAZUL

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

3.1...NU ESTE CAZUL

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau 

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic__________

4.1...NU ESTE CAZUL

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 

în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul estş 

acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 

prenumele/denumirea şi adnesa

Instituţia Procedura prin lipul Data Durata

contractantă; careafost contractului încheierii contractului

Valoarea 

totală a

1



denumirea şi 

adresa
încredinţat
contractul

antractului contractului

Titular...

NU ESTE CAZUL

Soţ/soţie...

NU ESTE CAZUL

Rude de gradul lJ>aletitularukii... 

NU ESTE CAZUL

Societăţi comercialei Peisoană fizică 

autorizată' Asociaţii familialê  Cabinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată care 

desfăşoară profesia de avocal/ Ot^nizaţii 

neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţiî

^ Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 

societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 

5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

07.06.2017 ..................
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DECLARAŢIE DE AVERE
( N r ^ M v

Subsemnatul/Subsemnata, MLADIN lULIANA FLORICA

de Grefier la Tribunalul Arad

CNP domiciliul

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

că împreună cu familia1’ 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
Titularul1*

Arad,
3 2011 531 1/1 cumpărare luliana Mladin

* 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

Modul de 

dobândire
Titularul2*

Arad,
2 1998 60 mp 1/1

Cumpărare+

partaj
luliana Mladin

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

având funcţia
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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

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 Ia zi

BANCPOST 2 2001 340.541 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 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 împrumut
Tipul*

Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: ( I)  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/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 / 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.
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Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

7. Venituri clin premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

S. 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

07.06.2017
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DECLARAŢIE DE INTERESE
3 3 / / 7

= J

Subsemnatul/Subsemnata, 

de Grefier

MLADIN IULIANA FLORICA 

la Tribunalul Arad

având funcţia

i Tribunalul Arad 

CNP domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 

interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

1.1. S.C. Continental S.A. Arad acţionar

2. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare şi control ale societăţ 

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

ilor comerciale, ale 

upurilor de interes

Unitatea 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

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

3.1. membru al Sindicatului PROJUST |

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuit 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţiuută şi denumirea partidului politic

e sau neretribuite,
: j Ir ; ' ' ' ' ' : í ' ' í Í Ï '

4.1.......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 

în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: lg§
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul 

prenumele/denumiiea şi adresa contractantă: care a fost contractului
Data Durata Valoarea 

încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 

adresa

încredinţat

contractul
contractului contractului

Titular................

Soţ/soţie................

Rude de gradul 11 * ale titularului

Societăţi comercialei Persoană fizică 

autorizată/ Asociaţii familiale' Cabinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată care 

desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvemamentale' Fundaţii/ Asociaţii2*

11 Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 

societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 

5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

07.06.2017
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