
Subsemnatul/Subsemnata, .  „ f g g r f W / W -  . . , , , având funcţia

de y P i.  P Í A C  la n g t r W N A l  o i A P M  . ,

CNP , domiciliul __ __

DECLARAŢIE DE AVERE " ' " L

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

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 *

_______—-—
' -------

-----"

* 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



* 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

(fh tr
-  4 J o t b < 2 £ & /T ~

t__

> >

'

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

)y

c

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

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

J a x

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 curo*

*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 clin 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 3 M , B é í í

1.2. Soţ/soţie Q 9 ¿ / X I  f h a G ft - fó 'ó  -€u

&  ■ M l  t im N lfc & S O L lM
ñ  '

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: 

Nu ine, 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

v—

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

O ) . OQ - J & t
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DECLARAŢIE DE INTERESE
*  1

¿37

Subsemnatul/Subsemnata, h jl C  tj ^  , având funcţia

de ~ ~iă— Hr̂ m tun m*h)____________.

CNP . domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul pena! 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

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.

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 asistuinâ'jurîdîcă, 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 

a cţipnar in a jorita r/ minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract numele, 

preniimek/denurniieaşi adresa

Instituţia

contractantă:

Procedura prin 

carcafbst

Tipul

contractului

Data

încheierii

Durata

contractului

Valoarea 

totală a

1



denumirea şi 

adresa

încredinţat

contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie.................

Rude de gradul ['’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 profesiadc avocat/ OrguiKaţii 

ncguveniamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2’

V

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 declaraţic constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

03 4)(g —
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DECLARAŢIE DE AVERE
* 1 9 ' !  iW oni7 ?

I ! I U l U l l a  LU  I I

j Hi' &Q ftu,' _1
Subsemnatul/Subsemnata, ___ SZENASI M A R IA _____________________________ , având funcţia

dc __________G R F IE R  ŞEF_____________ ia _______ TRIBUNALUL. A RA I)_____________________________ ,

CNP __ __ , domiciliul _____________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,

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

că împreună cu familia1* deţin urniât u i  eu-:

* I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aliaţi 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*

ÂlMll

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
T itu laru l1'

.....

2010 388
1/2

1/2
Cumpărare

Szenasi Maria 

Gyorgy Zoltán

1
!

* Categoriile indicate sunt: ( I ) agricol (2) ibres;ier: (3 inira\ i Ian: (4) luciu de apă: (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular’' se menţionează. în ca?.ul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate. co‘.a-parte şi numele coproprietarilor.

2. C lădiri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în d ie ţări.

Adresa sau zona Categoria" t *, , „ . . . .  Suprafaţa 
dobândirii

Cota-

partc

Modul de 

dobândire
T itularul2'
......................

2010 OR

1/2

1/2 Cumpărare
Szenasi Maria 

Gyorgy Zoltán

i

1



ï

* Categoriile indicate sunt: ( I)  apartament: (2) c-.sâ 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 num de 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 Dacia Super Nova 1 2002 Cumpărare

Autoturism Chaverolet Matiz ! 200 5 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.

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

ultimele 12 luni

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma
Valoarea

înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării

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

:

1

^Categoriile indicase suni: i i : < ont aovttf sa, . ’uvalente '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 A :

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în swăirătatc.

Valoarea totală la



*Categoriile indicate simt: ( l)  i.drtii ac w'ntre dej imite (:it!:.ri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 

acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale: (3) împrumuturi acorde:, e in nume personal.

3. Alte active producătoare de venitun nei;, care ur u-tiati 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.

fj Creditor
f*. ... .........

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*

, .. . Sursa venitului: 
Cine a realizat venitul . .

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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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi tle 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 J
/. Venituri clin salarii

1.1. Titular

SZENASI M AR!A
Tribunalul Arad. str.Vasile 

Milea nr.2-4
Grefier - Salarii 61887

1.2. Soţ/soţie

SZENASIFERENCZ

Jandarmeria Arad. 

Vladimirescu. str.Jandarmeriei 

nr.1-3

Plutonier adjutant - Salarii 35831

1.3. Copii i

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei btinuri/oi

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
■ ■

!i

; Cine a realizat venitul
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul annai 

Nuine, adresa generator de venit | tncasat

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 /

............... 09.06.2017........................
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Subsemnatul/Subsemnata, 

de GREFIER ŞEF

I . i ................... :
DECLARAŢIE DE INTERESE

|  î " _ _ _ (c ol T ,  n i ;
_SZE1MASI MARI A___________________' , având funcţia

Ia TRIBUNALUL ARAD ______________________  ,

CNP , domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţ coi jerciale, compa » i/sjeietăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 

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

Unitatea 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

1.1...... NU ESTE CAZUL

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

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

Unitatea

- denumirea şi adresa ~
Calitatea deţinută

2.1....... NU ESTb CAZUL

Valoarea beneficiilor

3. Calitatea tiu membru in cadrai „soc.,.ţiikn~ p.oiesio.ui;e .?)-sau_sindicale

3.1......

NU ESTE CAZUL

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

deţinute î n cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic _ _ _ _ _ _ _ _

4.1.......

NU ESTE CAZUL

5. Contracte, incluşi' cete de asist l-ii jâ juridică, consuL.MiiţS 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 nu rde. 

prenumek/denumiica şi i îdrţsa

i n s i i u i u

ca lv in  iul:

Pixxeduupiii') ! Tipul Data Durata

încheierii contractului

Valoarea 

totală a

1



denumirea şi încredinţat 

adresa contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie.................

Rude de gradul 11' ale titularului

Societăţi comercial©' 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'

1) Prin rude de gradul l 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 potriv ii legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării 

....09.06.2017.....

2



. Gittx?',-  ...

Subsemnatul/Subsemnata, _______Pop Anişoara Ionela_________________  , având funcţia

de ________ grefier_________________  Ia _________ Tribunalul Arad_________________________ _ >

CNF , domiciliul _  ________________

----------------------------------- — -------------------—------------------------- ’ 9

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

că împreună cu familia1* deţin următoarele:

* I) 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 zona1 Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
Titularul”

!
1
i1
i

i
i

* 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



* 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 Peugeot 406 1 2003 cumpărare
' "" j

j
1

1
I

j
1

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 estimata

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

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

ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea

i

i
1

;
i

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 |

'

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 titiu/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 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 p<
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

i
I

1
i
1
1

l
!

i

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 j 

încasat

1.1. Titular
l

1
i
1

1.2. Soţ/soţie

1

!

1.3. Copii

j

S

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul l 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 presta t/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Pop Anişoara Ionela Tribunalul Arad Grefier 20754

1.2. Soţ/soţie

Pop Paul Cosmin S.C. Clasik Poker S.R.L. Agent de securitate 15000

1.3. Copii
! .... . ....  ■1
1

12. Venituri dir: activităţi independente

¡2.1. Titular
1

¡2.2. Soţ/soţie
!

j 3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

13. !. Titular

j
¡3.2. Soţ/soţie

14. Venituri din investiţii

¡4.1. Titular

i

4.2. Soţ/soţie

j

5. Veniţi.ri din pensii

5. i . Titular

:5.2. Soţ/soţie

! 6. Venituri din activităţi agricole

¡6.1. Titular

1

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

i

7.2. Soţ/soţie i

i

7.3. Copii
1

i
■-- i

i
1
1

H. Venituri din alte surse

8.1. Titular i
1
1

1

8.2. Soţ/soţie
¡

8.3. Copii

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

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

09.06.2017.............
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Subsemnatul/Subsemnata, 

de Grefier

CNF

DECLARAŢIE DE INTERESE

Pop Anişoara Ionela

la Tribunalul Arad

domiciliul

i : C f ' f i

având funcţia

é .

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 

interes economic, precum şi membru în asociaţii, func

anii/societăţi naţiona 

laţii sau alte organizi

de, instituţii de credit, grupuri de 

iţii neguvernamentale:
....  ..... ...— -- - — —...... ..... .....  ......... .

Unitatea 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

i . l ......

11

!
|

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

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

3.1

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, consultantă 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 m a jo r ita r /m in o r ita r :_____________ _______________ ____________ ____________ ____________________ i

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

Dn^uniele/denumirea şi adresa contractantă; careafost contractului încheierii contractului totalăa

1



denumirea şi 

adresa

încredinţat

contractul
contractului

. ...

contraauib;

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

Soţ/soţie.................

Rude de gradul IIJ ale titularului

Societăţi comerciale' Persiană fizică 

autorizată' Asociaţii familiale/Cabinete 

individuale, cabinele asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată care 

desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii25

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, titularii« 

soţul/soţia şi rudele de gradul J obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contrac^elc 

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 san 

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

09.06.2017

2



* i * O MjW i *

![.; loC Av

Subsemnata, IURA IULIANA având funcţia

Tribunalul Arad secţia IlI-a - Contencios 

administrativ fiscal, litigii de muncă şi asigurări 

de grefier de şedinţă la sociale

CNP Domiciliul

i

DECLARAŢIE DE AVERE

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.

[. 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*

1
1 ____

3 2004 1 102 1/1 donaţie lura IULIANA

11
1

1
i

i
•

* 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*

2 2004 250 1/1 donaţie lura luliana

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 transpari 
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

NU
i

!
1

1

1—

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

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

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 Românie, 

la momentul declarării.

i Descriere sumară
i

Anul dobândirii Valoarea estimaşi

NU
i
!
1
1

1
1
1

i

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de curo fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate \x 

ultimele 12 luni

Natura bunului Data Persoana căfxe care s-a Forma
Viiloareit

Si. înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării

2



NU

1

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

1

j

!

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

c-chivalente; (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 carc persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
Tipul*

Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală Ia zi

NU

i
L

i
1

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 U .............................................................................................................................................................................

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 alit 

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

;ix ' ,, ■
Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

_. .

NU
!
!

1

i

i

j

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 sai.- 

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, aitele 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 NU i
I
i
1
1

1.2. Soţ/soţie NU
|

(

i

1.3. Copii NU 1

i
i

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al ll-icu.
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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/Ôbieetul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

; /. Venituri din salarii

1 1.1. Titular

ilura luliana Tribunalul Arad grefier 54.415 lei
i "
1.2. Soţ/soţie -

1.3. Copii -

i

i 2. Venituri din activităţi independente

! 2.1. Titular NU
i

2.2. Soţ/soţie -

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular NU

3.2. Soţ/soţie -
|

j 4. Venituri din investiţii

|4. !. Titular NU

|-
¡4.2. Soţ/soţie -

15. Venituri din pensii

15.1. Titular NU

1
j 5.2. Soţ/soţie -

j 6. Venituri din activităţi agricole

¡6.1. Titular 
1---------------------------------

NU

L

5



6.2. Soţ/soţie - i
i

.......... !
1

Cine a realizat venitul
’ : ': :'

Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual j 

încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular NU i

i

7.2. Soţ/soţie -

1

7.3. Copii \
r
1

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular NU
1

1

8.2. Soţ/soţie -
............. s

— I

8.3. Copii f

Dumitru Delia Maria Casa de Pensii a M.Ap.N.
pensie de întreţinere plătită 

de Dumitru Sorin Gheorghe

1
3.000

!

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

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării 

09 iunie 2017
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Subsemnata,

de Grefier de şedinţă

CNF

IURA IULIANA , având funcţia

Tribunalul Arad secţia IlI-a - Contencios

administrativ fiscal, litigii de muncă şi asigurări 

la sociale ,

, domiciliul

DECLARAŢIE DE INTERESE

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

Unitatea 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută

Nr. de părţi 

sociale sau 

de acţiuni

Valoarea totală a 

părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

1.1 NU ESTE CAZUL

. .. .

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

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

interes

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 Membru în Sindicatul „Justiţia” Mehedinţi - Projust, afiliat la Cartel Alfa

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 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 este 
acţionar majoritar/minoritar: MB

î



5.1 Beneficiarul de contract: numele, 

prenurrcle/denumirea şi adresa

Instituţia 

contractantă 

denumirea şi 

adresa

Procedura prin 

careafost 

încredinţat 

contractul

Tipul

contractului

Daîa

încheierii

contractului

Durata

contractului

Valoarea j 

totala a 

contractului ■

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

X

Soţ/soţie.................

X

Rude de gradul I^ale titularului

X

i

i

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 

neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2’

X

1

!
i

!

NU ESTE CAZUL

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, titulari:! 

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 di.. 

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

09.06.2017
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Subsemnata TIRIAN CLAUDIA LAVINiA , având funcţia 

de G REF IER  la _____________TRIBUNALUL ARAD _______________

CNF , domiciliul

... ....................................................................................................................... ...... .................. 9
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu familia11 deţin următoarele:

DECLARAŢIE DE AVERE

* 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*

;

* 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.

¡ ...... ........  .......  . . . . .

1
Adresa sau zona Categoria*

Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
Titularul2*

2001 4 1 mp '/2 cumpărare Tirian Daniel

2008 91 mp '/2 cumpărare Tirian Daniel

!
.

1



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

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 transporî 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura
-

Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Dacia 1 1980 cumpărare

Volkswagen Passat 1 2009 cumpărare

1

I
j

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

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
... I

Valoarea
înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării

i
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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

1

1

i
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 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

|

.
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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............. . |
j

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 decâi 

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 ll-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 presta t/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

i Venituri din salarii

1.1. Titular 

i IK1AN LAVIN1A

Grefier 42.238 lei

1.2. Soţ/soţie 

:T IR1AN DANIEL

SC LAGERM AX SRL 

CURT1C1, JUDEŢUL ARAD

Conducător auto 33.245 lei

11.3. Copii

¡TIR1AN VLAD GEORGE ALOCAŢIE DE STAT

1008 Iei

\2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

'2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

.3.1. T itular
i

;3.2. Soţ/soţie

14. Venituri din investiţii

|4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

ii. Venituri din pensii

;3 .I. Titular

■ 5.2. Soţ/soţie

5



6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

]

6.2. Soţ/soţie

Cine a realizat venitul
> - • ' :: ' i . ’ -..': . . ' -

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
i1

j

7.2. Soţ/soţie !

i

7.3. Copii I

I

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii
1

i

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit leeii n e n a l e  nentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării 

09 iunie 2017
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Jiv v . ;  J L  j
I ' ----- --- •_ ^ . JSCyL.....,

Subsemnata, TIRIAN CLAUDIA LAVINIA , având funcţia

de G REFIER  la TRIBUNALUL ARAD

CNF , domiciliul

DECLARAŢIE DE INTERESE

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, 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......Nu este cazul.

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 

cconomic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:_________ ___________

Unitatea 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

1.......Nu este cazul.

Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

3.1......Nu este cazul.

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

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şl 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 ia bugetul de

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

5.1 Beneficiarul de contract: numele. Instituţia Procedura, prin Tipul Data Durata Valoarea

picnumele/denumirea şi adresa contractantă: careafbst contractului încheierii contractului totalăa

1



denumirea şi 

adresa

încredinţat

contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie.................

Rude de gradul 1l} ale titularului

Societăţi comerciale'' Persoană fizică 

autorrată/ Asociaţii familiale'-Cabinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată cane 

desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

iieoLivcmamenye/h'un^^Apciaţii21....

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 Semnătura

09 iunie 2017
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, _____  Haicu Lucia Gheorghina_____________ , având funcţia

de __________ grefier______________ la _____________Tribunalul Arad___________________  ,

CNP , domiciliul

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

eă împreună cu familia11 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 itularul1’

1 1990 2,45 % Moştenire Ghilea Teodor

2 3990, 1995 2,14 1/2 Moştenire Ghilea Teodor

3 1978 150 mp '/2 Moştenire Ghilea Teodor

5 1990 21 arii 21 Moştenire vie Ghilea Teodor

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

2. Clădiri

N O T Ă :

Se vor declara inc lus iv  cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

M odul de 

dobândire
T itularul2’

1 1983 47mp 3/4
Cumpărare-

moştenire
Haicu Lucia

1 1980 90mp - Moştenire Lauruc Nicu 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

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

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

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

¡

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

1

Valoarea
!

1

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: ( l)  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) 

ac(iuni 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 pc

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
I

Valoare i

___ s

i
1
1

32i

i

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 d ita i 

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

1.2. Soţ/soţie
I

|

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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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

i . 1. Titular
TRIBUNALUL ARAD,  

b-dul Vasile Milea nr. 2-4
Angajat/grefier 40.224

ICIM ARAD 

Calea 6 Vânători
Angajai /singiner 30.121

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

.2.2. Soţ/soţie

;3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

,3.1. Titular
\

.3.2. Soţ/soţie

Í -/ Venituri din investiţii

l-i.l. Titular

J 2. Soţ/soţie

; i  Venituri din pensii

5.1. Titular

.5.2. Soţ/soţie

1

¡6. Venituri din activităţi agricole

,6.1. Titular

16.2. Soţ/soţie

5



, 1

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat j

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular
[
1
1

7.2. Soţ/soţie 1

3

7.3. Copii
i
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 legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate.

\
Data completării Semnătura 

........... 9 iunie 2017............ ...........
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DECLARAŢIE DE INTERESE

i e
_______________HAICU LUCIA GHEORGHINA

Subsemnatul/Subsemnata, ________________  , având funcţia

de __________ grefier________________  la _________________ Tribunalul Arad

C'NP , domiciliul ,

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

S. 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

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

-

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, 

deţinuţe 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 î Beneficiarul de contract: numele. Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea

1



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 

denumirea şi 

adresa

care a fost 

încredinţat 

contractul

contractului încheierii

contractului

contractului totală a 

contractait

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 

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 contractelv 

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

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 Sem nătura 

.....9 iunie 2017....... ....
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Subsemnatul/Subsemnata, ______ STANCIU ADINA _____________ , având funcţia

de __________ grefier 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:

* I ) 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
Titularul1*

* 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 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*

§5 ■ £
. J â

i



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

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. Autovehiculc/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 FIESTA 1 1992 CUMPĂRARE

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

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

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 Ij

¡
i

i
j

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

i

i

*('alegoriile indicate sunt: ( l)  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*

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 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 pt

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 tratai iile 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

/ Venituri din salarii

i i. Titular
TRIBUNALUL ARAD,  

b-dul Vasile Milea nr. 2-4
An gaj at/grefier 36.291

1.2. Soţ/soţie

i 1.3. Copii

! 2. Venituri din activi taţi independente

¡2.1. Titular
i

2.2. Soţ/soţie

: 3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

■ 3.1. Titular

■>.2. Soţ/soţie

■ 4 Venituri din investiţii

J .L  Titular

4.2. Soţ/soţie

i

j

\5 Venituri din pensii

5.1. 'Titular

|

¡5.2. Soţ/soţie

, 6 Venituri din activităţi agricole

6 .1. Titular

16.2. 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

Í

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 1
_ _ j

!

8.2. Soţ/soţie
]

1

8.3. Copii i

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sa>: 

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

........... 9 iunie 2017...........  ....... .
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Subsemnatul/Subsemnata, _______________ STANCIU ADINA________________  , având funcţia

. J e __________ grefier________________ I a _______________________ Tribunalul Arad__________________  ,

CNF __ , domiciliul

DECLARAŢIE DE INTERESE ^  7 ^

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 

interes economic, precum şi membru în asociaţii, funt

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 

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

l . I . S.C. MAŞTER CREDIT S.R.L. ASOCIAT 14 140 lei

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 

cconomic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale a ltor organizaţii neguvernamentalej_________________________

Unitatea 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1. S.C. MAŞTER CREDIT S.R.L. ADMINISTRATOR -

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 cadruI 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:

fi. I Ikneficiaru] de contract: numele, 

jiujniinieb'daiumirea şi adresa

Instituţia Prrxedura prrn Tipul Data Durata Valoarea

contractantă; careafost contractului încheierii contactului totalăa

1



denumirea şi 

adresa

încredinţat

contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie.................

Rude de gradul 11} ale titularului

Societăţi comercialê  Persoană fizică 

autorizată/Asociaţii familiale/Cabinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată care 

desfăşoară profesia de avocal/ Organizaţii 

neguvemamentale/' Fundaţii/ Asociaţii2’

1 * Prin rude de gradulI 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.

J

Data completării Semnătura 

....... 9 iunie 2017......  ...........
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Subsemnatul/Subsemnata Alexandra Lemeni

de Grefier Ia Tribunalul Arad

CNP domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1̂ deţin următoarele:

DECLARAŢIE DE AVERE

* 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*

i
!
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. 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»

.

l
!

1

1

1 n i j ' ţyj O j| j7

V/M/v J ţ

având funcţia

?

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, copilui). 

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

i

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

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

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 Românie; 

la momentul declarării.

- - - : •:.: , •- : : : ■: , , : . : 
Descriere sumară Anul dobândirii■ . . . ; Valoarea estimată

1
1

!

i
i
j
i

i

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

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea :

-1 -j

Í
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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 à

1
1
i

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 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

1

I
!

f—
i
1

*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 pc

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

1

1

i
1

i
!
1
|

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 veniţuiui: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular
t

i
i

1.2. Soţ/soţie \

\
1

1.3. Copii

|
i

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

4



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.

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 41.853

1.2. Soţ
Takata Inginer de Proces 38.400

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
i----------------------------

i

5



. ’ :
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitul anual 1 

încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular j
1

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
W iiiÊ S M k  \

8.1. Titular !

1
j

8.2. Soţ/soţie 1

8.3. Copii Lemeni Antonia Maria Alocaţie 1008 lei

1

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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DECLARAŢIE DE INTERESE
| N:.jM

Subsemnatul/Subsemnata, Lemeni Alexandra

de Grefier la Tribunalul Arad

CNP domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, comp 

interes economic, precum şi membru în asociaţii, func
anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 

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.....

!

i---------
1

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

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de cred 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamenta

; ’‘M 'A

societaţ 

it, ale gi 

ile:

ilor comerciale, ale 

-upurilor de interes
v::,

Unitatea 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......
f
\

}
li

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

I 3'1
i
i

i
!
f

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

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

4.1.......

îiEijlMTE

având funcţia

5

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 Ia bugetul de 

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

acţionar majoritar/minoritar:

irtaituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea

contractantă: care a fost contractului mdieiaii contractului totalăa
u

5.1 Beneficiarul de contract numele, 

prenumele/denumirea şi adresa

1



denumirea şi 

adresa

meredinţat

contractul

contractului contractului j

1

Titular................. 1
t

!

1j

Soţ/soţie................. i
i
j
i

Rude de gradul I1J ale titularului 1

i

i

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizai 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} 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 constituic act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea s&t! 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

08.06.2017
Semnătura



DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, ___ Viviana Lukacs____________________ , 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 familia1* 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
Titularul0 ^

.

* 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 celc aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii

: :

Suprafaţa
Cota-

parte

Modul de 

dobândire
Titularul2’

Apartament 2014 73mp ■/2 Cumpărare
Viviala Lukacs 

Tiberiu Lukacs

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

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 flecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni

f 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

*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.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

Banca Românească 2014 2039 33.000 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/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

4



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.

•
Cine a realizat venitul

Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prcstat/Obiectui 

generator de venit

Venitul anual 

încasat l i
•/. v eniiiir i uin suturii

1.1. Titular

, : *7, : u ; ' : c ; •

Viviana Lukacs Tribunalul Arad 55042

1.2. Soţ/soţie

Tiberiu Lukacs SC Verbiţă SRL 9600

1.3. Copii

Roxana Lukacs Alocaţie
.. • -

1008

■£. V Crlillirt Ulrl LlLrllvllUţl lnUx?Js{?ftCl€

2.1. Titular

YlW

2.2. Soţ/soţie

j. venuuri ujyi ceaui eu joioswţei £ 

3.1. Titular

tunurilor
-

3.2. Soţ/soţie

.. .
• * V tZfUlUt l Ulrl IrlWollll l■
4. t. Titular

• • • : . v ' '

4.2. Soţ/soţie

■ 1 1 1 1 11 — 1 ■ ■ ■ ■ ------—
3. 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 Semnăturii

...08.06.2017...................................  ........
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Subsemnatul/Subsemnata, 

de Grefier

CNP

DECLARAŢIE DE INTERESE

L-

Viviana Lukács_____________________

la Tribunalul Arad

, domiciliul

1 9 1
t

, având funcţia

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

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

interes economic, precum şi membru In 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 

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 Sindicatul Justiţia Mehedinţi

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 Tipul Data Durata Valoarea

pnmumeletienumirea şi adresa contractantă; careafost contractului încheierii contractului totalăa

1



denumirea şi 

adresa

încredinţat

contractul

contractului contractului

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

So^soţie.................

Rude de gradul I1’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 

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 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 Se*” " 3*..-d 

....08.06.2017....................... ..................

V

2



k ,  60 4 i 
r ,{-— ----

Subsemnata, COTUNA ANDRADA , 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 familia1* deţin următoarele:

DECLARAŢIE DE AVERE

*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
Tituianrll)

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 dc 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, obiectc 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 aña 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 flecare, 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 fisca l 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

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

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

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

instituţii pubtice 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 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 salariu 34.960 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. T itular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.Î. 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. Copai

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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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, 

de GREFIER

CNP

CQTUNA ANDRADA

la TRIBUNALUL ARAD

, domiciliul

X) , avânatufuncţia

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 

interes economic, precum şi membru în asociaţii, func

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 

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. Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit „ Elena „ 

Arad, zona D, F.N.
Membru fondator

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.......Nu este cazul

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

3.1...... Nu este cazul

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

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

4.1.......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 este 

acţionar majoritar/minoritar:

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

1



ptenumele/denumiiea şi adresa contractantă; 

denumirea şi 

adresa

carea fost 

încredinţat 

contractul

antractului încheierii

contractului

contractului totalăa

contractului

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

Soţ/soţie.................

Rude de gtadul ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată̂  Asociaţii familiale/ Cabinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată care 

desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi i2*

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

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

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

societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 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 Sem nătura/ /

08.06.2017  
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Subsemnata, 

de Grefier şedinţă

CNP

Au

DECLARAŢIE DE AVERE

Mogoş Voichiţa Niţa

la Tribunalul Arad secţia I civilă

domiciliul

având funcţia

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

1. Terenuri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

* 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 :
Sc vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

■

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
aupraiaţa

parte dobândire
Titularul ' p

: JÍ
1 2010 72 mp 1/1 cumpărare Mogoş Voichiţa 

Niţa

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.

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

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.

*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 persoa na este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

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.

|P Creditor Contractat în anul 
...........................

Scadent la Valoare
.............. ' - • .

Alpha Bank Romania
2010 30.01.2039 39.000 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/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 a l 11-lea
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul am 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

numele, adresa r ' " generator de venit 1 în c a s a t  '^ 4

1. Venituri din salarii \

1.1. Titular

Mogoş Voichiţa Niţa Tribunalul Arad grefier 58269

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

MOGOŞ RÂUL NICU
PENSIE DE INTRETINERE 

PLĂTITĂ DE TATĂL 

MOGOŞ RADU NICU

2.880

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

J 5. Venituri din pensii I

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

\6. Venituri din activităţi agricole

5



6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

C te e a r e a fa tw » ™
N u L "ea "d r« f

Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit

Venitui anual 

încasat

f. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc ■> 
' : n' 
-N

•

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 iunie 2017
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Subsemnata, 

dc grefier

CNP

DECLARAŢIE DE INTERESE

Mogoş Voichiţa Niţa

la Tribunalul Arad

domiciliul

}\1

& / J  ; 4L. .
, având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de eredit, grupuri de

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 

de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

1.1...... NU ESTE CAZUL

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

regiilor autonome, aie companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de in
y w

Unitatea 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

4. Calitatea de membru tn organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neret rifewite, 

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic______________ _______ ___

4.1.......NU ESTE CAZUL

I

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 maioritar/minoritar:

I 5.1 Beneficiatul de oonùacfc numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea

i pmumelödenumiiea şi adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 

adresa

încredinţat

contractul

contractului contractului

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

X

Soţ/soţie...............

X

Rude de gradul Iu ale titularului

X

Societăţi comerciale/ Fasoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiala' Cabinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi dvile 

profesionale cu răspundere limitată caie 

desfâşoaiă profesia de avocat/ Organizaţii 

negjvemamentale^Fundap'Asociaţi?

X

NU ESTE CAZUL

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

08.06.2017
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DECLARAŢIE DE AVERE

i o II tM
1 t lü*

'■¿ //)v

Subsemnatul/Subsemnata, ŞTEFĂNESCU CORINA , 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:

* I) 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
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
Titularul11

5 201 1 1500 mp 1/2 moştenire Gavrilescu

Ioana

1 şi 5 2011 4800 mp 1/2 moştenire
Gavrilescu

Ioana

5 2011 2000 mp 1/2 moştenire
Gavrilescu

Ioana

5 2011 2500 mp 1/8 moştenire
Ştefanescu 

Cori na

5 2011 2000 mp 1/8 moştenire
Ştefanescu 

Cori na

1

3 2016 1201 l/l cumpărare Ştefanescu

Ovidiu

* 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.

1



2. Clădiri

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

1 Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
Titularul2*

2 2016 180 mp 1/2 cumpărare

Ştefanescu Ovidiu

1 201 1 59 mp 1/2
Contract de 

întreţinere

Ştefanescu

Ovidiu

* 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 copropr¡etate, 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

;-i:; Natura Marca Nr.; de b ucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

autoturism Audi A 6 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

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

Nu este cazul

2



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
Valoa rea

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 • ' ■ 1 : •

Nu este cazul

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri ele 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 Tipul* Număr de titluri/ Valoarea totală la zi

3



acţionar său ăsOciat/bcneficiar de împrumut cota de participare

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. 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

BRDGSG 2015 2046 169000 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
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de ven it

Venitul anual 

încasat

4



1.1. Titular Nu este cazul

1.2. Soţ/soţie Nu este cazul

1.3. Copii

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

/. Venituri din salarii

1.1. Titular

..V. ......--  ----- -- ....-..............
salarii

.. --- ---- -—: ■■■■■■■■

grefier 39528

1.2. Soţ/soţie salarii inginer 42221

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. I enituri dtn investiţii 

4.1. Titular Nu este cazul
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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

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 Nu este cazul

7.2. Soţ/soţie Nu este cazul

7.3. Copii Nu este cazul

&. l unii ui i din alic si ti sc

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

08 iunie 2017 ............
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Subsemnatul/Subsemnata, 

de grefier

CNP

DECLARAŢIE DE INTERESE

Ştefănescu Corina

la Tribunalul Arad

, domiciliul

'  /  £ . .....

, 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, grupul*! 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 

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

economic, ale asociaţiilor sau fuii

Unitatea 

denumirea şi adresa
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1

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

3.1.

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

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: PI -i / K

5.1 Beneliciarul de contract: numele. Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoaiea

prenumele/denumirea şi adiesa contractantă: caieafost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 

adresa

încredinţat

contractul

contractului contractului

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

Soţisoţie................

Rude de gradul l^ale titularului

Societăţi comercialê  Persoană fizică 

artorizată/ Asociaţii familialei Cabinete 

individuelle, cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

prof esionale cu răspundere limitată care 

desfaşoaiă profesia de avocat/ Otganizaţii 

neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2*

0 Prin rude de gradul /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 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

08.06.2017 ..................
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Subsemnata, Crişan Adriana Lăcrimioara, având funcţia de grefier la Tribunalul Arad, CNP 

domiciliul, cunoscând prevederile art. 292 din Codul

penal privind falsul în declaraţii, aeciar pe propria răspundere, ca împreună cu familia1 deţin următoarele:

DECLARAŢIE DE AVERE

I. 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

Titularul2

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

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

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

Adresa sau zona Categoria* Anul

dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 

dobândire

Titularul2

1 2003 43 mp cumpărare Crişan Adriana

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

producţie.

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

1 Prin familie se înţeîege soţul/soţia şi copii aflaţi în 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.



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

Banca Comercială Română Cont

economii

lei 2009 25.000 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 de 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

2. Plasamente, investiţii dircctc şi împrumuturi acordatc, dacă valoarea dc 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

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:

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 1 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)
NOTA: 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 Crişan Adriana Lăcrimioara Tribunalul Arad 52.763 lei

1.2. Soţ/soţie

i .3. Copii

2. Venituri din activităl 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 activită i agricole

6.1. Titular
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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: SemnjStura:

08.06.2017
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Subsemnata, 

de grefier

CNP

DECLARAŢIE DE INTERESE

Crişan Adriana Lăcrimioara

la Tribunalul Arad

domiciliul

§ 2  /  â
, 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, 

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......  NU ESTE CAZUL

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

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

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 nerei 

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 bugetuf de 

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

acţionar majoritar/minoritar:

Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea

contractantă: careafcst contractului încheierii contractului totalăa

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 

prenumele/denumirea şi adresa

1



denumirea şi 

adresa

încredinţat

contractul

contractului contractului

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

X

Soţ̂ soţie................

X

Rude de gradul 11} ale titularului

X

Societăţi comercialei Persoană fizică 

autorizată''Asociaţii familiale/Cabinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civi le profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată care 

desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociat¡P)

X

NU ESTE CAZUL

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

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

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

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

08.08.2017 ........
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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 împreună cu familia'1 deţin următoarele:

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

1. 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
Titularul0

* 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*

3 2003 50mp/5 ha 1/2 cumpărare

Meşter Florentin- 

Dănuţ

Meşter Florica

2 2017 1200mp 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.

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 Toyota ] 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

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: (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

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/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 / 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 Grefier 49982

1.2. Soţ/soţie
Biotek Technologies asociat 15000

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
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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

08.06.2017

6



— I

W 3 z / i m ' 3 k — \

Subsemnatul/Subsemnata, Meşter Florica având funcţia

de Grefier ia Tribunalul Arad

CNP domiciliul

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

DECLARAŢIE DE INTERESE

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 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 - Sindicatul Justiţia Mehedinţi_______________________________

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 Tipul Dala Durala Valoarea

prenumele/denumirea şi adresa contractantă: caro a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 

adresa

încredinţat

contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie.................

Rudedegtadul l''ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată/Asociaţii familiale/ Cabinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profci onale cu răspundere limitată carc 

desfăşoară profesia de avocat/ Oreanizaţii 

neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2’

1) Prin rude de gradul l  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 Semnătura

08.06.2017
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Subsemnatul/Subsemnata, Burca Meda Ileana , 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 familia1) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

DECLARAŢIE DE AVERE /?̂  , U f

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"

X

X

X

X

* 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 odu l de 

dobândire
T itularul2)

X

X

X

X

1



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

producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, In 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
..í.....................................

Auto BMW 1 2001 cumpărare

X

X

X

X

X

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.

; ■■ :■ , .■; : < ; " V - ■ "  ;:..f

Descriere sumară
- :

Anul dobândirii Valoarea estimată

X

X

X

X

X

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 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea

X

X

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

Raiffeisen Bank 2 lei 2013 87.195

Raiffeisen Bank 2 euro 2015 6.300

X

X

X

X

X

*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

X

X

X

X

X

X

*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

X

X

X

X

X

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

X

1.2. Soţ/soţie

X

1.3. Copii

X

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 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.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Oblectui 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

S.C. J&R CAR S.R.L., str. 

Troiei, nr. l,jud . Arad

consilier juridic 8738 lei

Burca Meda Ileana

Şcoala Naţională de Grefieri cursant 6294 lei

Tribunalul Arad grefier 2541 lei

1.2. Soţ/soţie

Burca Călin Siliviu

S.C. GREENCORP S.R.L., 

Calea Borşului, 23/A, Oradea, 

jud. Bihor

Şef secţie 1015021ei

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

X

2.2. Soţ/soţie

X

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor .

3.1. Titular

X

3.2. Soţ/soţie

X

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

X

4.2. Soţ/soţie

X

5. Venituri din pensii Pîtlfellf E ''îâiăK \

5.1. Titular

X

5.2. Soţ/soţie

5



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

caracterul incomplet al datelor menţionate.
A

Data completării Semnătura

08.06.2017
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Subsemnatul/Subsemnata, 

de Grefier

DECLARAŢIE DE INTERESE

Burca Meda Ileana

la Tribunalul Arad

-•rJ

, având funcţia

CNF , domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar Ia 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. .X

X

X

X

X

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

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, a je 

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

Unitatea 

denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

X

X

X

3.CaIitatea de membru în

3.1. .X

X

X

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....... X

X

X

X

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 Tipul Data Durata Valoarea

prenumele/denumirea şi adresa contractantă; cae a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 

adresa

încredinţat

contractul
contractului contractului

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

X

Soţ/soţie.................

X

Rude de gradul 1 ̂  ale titularului

X

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată'' Asociaţii iamilialo' Cabinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată care 

desiaşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii25

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.

r
Data completării Semnătura

08.06.2017   ................

V
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V

Subsemnata, 

de Grefier

CNP

DECLARAŢIE DE AVERE

U -

Anca Lorena Dudaş

la Tribunalul Arad secţia II civilă

domiciliul

U'O
y c .

având funcţia

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

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**

Intravilan 2015 508 mp 1/1 Donaţie
Anca Lorena 

Dudaş

* 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, str. Ion Creangă, nr. 3, 

ap. 1, jud. Arad

Casă de 

locuit

2015 181 1/1 Donaţie Anca Lorena 

Dudaş

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 Volkswagen Passat 1 2001 cumpărare

Autoturism Volkswagen Passat 1 2000 cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obrecte de artă şi de cnit, 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

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

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 depăşeşte5.000 deeuro

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 simt: (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

3



* 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. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de curo pe

an:

N O T Ă :

Sc vor dcciara inclusiv cclc 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 SA 2014 2020 26.000 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
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

Serv iciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Anca Lorena Dudaş
Tribunalul Arad, Bd. Vasile 

Milea, nr. 2-4,jud. Arad
Grefier 42.368 lei

1.2. Soţ/soţie

Daniel Geanin Dudaş

SC P&D Company SRL, Arad, 

str. Stânjenel, nr. 3, jud. Arad

SC Auto Grup CMB SRL Arad, 

str. Tribunul Andreica, nr. 2/A, 

jud. Arad

Conducător auto 

Conducător auto

2.293 lei 

7.589 lei

1.3. Copii

Vlad Alexandru Dudaş DGASPC Arad Alocaţie 960 lei

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

5



6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 

generator devenit

Venitul anual 

îneasat

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 

08 iunie 2017
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Subsemnata 

de Grefier

CNP

DECLARAŢIE DE INTERESE

Anca Lorena Dudaş

Ia Tribunalul Arad secţia II civilă

domiciliul

având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar Ia 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 

şj/sau a acţiunilor

Nu este cazul

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 Nuestecazul

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

3.1 Nuestecazul

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

dejinute 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 Ia 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

contractantă;

Procedura prin 

caieafost

Tipul

contractului
Date

încheierii

Durata

contractului

Valoarea 

totală a

1



denumirea şi 

adresa

încredinţat

contractul

contractului contractului

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

Nu este cazul

Soţ̂ soţie................

Nu este cazul

Rude de gradul I1 ̂ ale titularului

Nu este cazul

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată7 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*

Nu este cazul

1} 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 deţmută, 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 socia! 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 

08 iunie 2017
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Subsemnatul/Subsemnata, 

de __Grefier şef delegat

CNP

Arad

*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

Suprafaţa
Cota- Modul de

T itu la ru l
dobândirii parte dobândire

* Categoriile indicate sunt: (Í) 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)
apartament

2010 62 mp 1/1 Programul

„Prima-casă”

Farcaş Neamţ 

Andreea

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

\ . r,^] \ \

DECLARAŢIE DE AVERE

________Farcaş-Neamţ Andreea______________________  , având funcţia

la _TribunaluI Arad - Secţia a Il-a Civilă______________  ,

, domiciliul

1



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

IV. Active financiare

2



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 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

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 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

OTP Bank Arad (creditul „Prima Casă”) 2010 2030 33.250 euro

Banca Transilvania Sucursala Arad (card 

de cumpărături)
2013 - 4.000 Iei

Banca Transilvania Sucursala Arad 

(credit de nevoi personale)
2013 2018 3,331.00 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
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
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: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obieetul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Farcaş Neamţ Andreea

Tribunalul Arad cu sediul în 

Arad, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4, 

jud. Arad

Grefier şef de secţie delegat 43.359 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

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

5



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 san 

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării 

08 iunie 2017
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DECLARAŢIE DE INTERESE ? á¡ i

i ! ' :Subsemnatul/Subsemnata, _Farcaş-Neamţ Andreea_________

de ___ Grefier şef de secţie delegat___  la _________ Tribunalul Arad - Secţia a Il-a Civilă

' ţ l
, având funcţia

CNP , domiciliul

jud. A raa_____________________________________________________________________________________________

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. Nu este cazul

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. Nu este cazul

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

3.1. Membru în Sindicatul „Dicasterial” Timişoara.

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

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şt 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 este

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

prenumefodeninn irea şi adresa contractantă careafost contractului încheierii contractului totalăa

1



denumirea şi 

adresa

încredinţat

contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie.................

Rude de gracU I]) ale titularului

Societăţi comerciale'' Persoană fizică 

autorizată̂  Asociaţii familiale' Cabinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere limitată care 

desfăşoară profesia de avocat/ Orgmizaţii 

neguvernamentak/ Fundaţii/ Asociaţi?1

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

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

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

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

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

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

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării 

.........08.06.2017..........
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DECLARAŢIE DE AVERE

* 4 o  m i i * o m  w  1* . 1 / 11 ! M 71H / *• ‘ ¿ i u n .  <Cui/

|Nr,_j'j jk/Aü .... ;

Subsemnata, Szomoru Camelia având funcţia

de grefier la Tribunalul Arad secţia I civilă

CNF domiciliul

-  ,

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

că împreună cu familia11 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”

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. 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

■ - .......... . .... ......— T""T

Titularul2’

Apartament 2017 59 mp 1/2 Cumpărare Soţul

Apartament 2003 60 mp 1/2 Cumpărare Soţul

1



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.

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 Dacia Sandero 1 2008 Cumpărare

Autoturism Dacia Duster 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 

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 Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea

2



Apartament 15.02.2017 Crişan Aurora Vânzare 30.000 euro

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 SoId/vaJoare Ia 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 5
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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 cefe 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 1a 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
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VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate In 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

1. Venituri din salarii

1.1. Titular Tribunalul Arad grefier 55460

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii Szomoru Amalia 

Patricia

Grădiniţa program Săptămânal 

nr.2 Arad

Profesor pentru învăţământ 

preşcolar
16524

Z. Venilurl UlTl uLllvlluţl IfJCiep&rlCiii
2.1. Titular

nte

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



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

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

08.06.2017

Semnătura



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, 

de Grefier

CNP

Szomoru Camelia

la Tribunalul Arad secţia I civilă

, domiciliul

, având funcţia

* * [UN. 2017 ; * 
J

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 părţik 
sociale şi/sau a acţiunili

1 .1 ........

1, Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi menabi

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1 .........

3.1......MEMBRU SINDICAT JUSTIŢIA MEHEDINŢI

neretribuite, deţinute în cadru! partidelor politk4. Calitatea de membru în organele de condiicer

4 . 1 .

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în derulare în timpul exercită 

funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri esterne ori încheiate cu societăţi comerciale:■ 
capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 B e n d iâ îu îc fe o a ta c tn u n id ^ p r a iu r n d e / d e r u T T ir e a ş i  

a d ie a

IrE fflu ţiacortrac to iâ

d r m i r e a s i a d K s a

f t o o a i i a p m c a K a

a r t a c t i i

T p i a i t i a & A i
D a a h ± d a i

oc r trac t iA i

D u a l a

c c rtra c tu U

V a lo r e a  H a lă . 

a jr tr a c tu U

I M a r ..........................

S c ţ in ţ ie ........................

1



R u fe d e g a d u lirja fe tiiu laru U ....................

S o d e l$ a x ix td ^ ft m * f if ia c ă a u t o r i^ A s o d a ( ii 

făn O ial^G b in e le r c E v iiia h  c d ă r ii a x x if c  sodcfâţL 

d v ils p ic f e r x B fc s a is u a ^ c îv ifc p r o iiiit le c u  

r â s p in te  l i n i e r e  dss6p * ă p c fe ia c fe » o c * ' 

Q g f ii^ r E g jv c n m ie r ^ F u n c ^ A s a i^ )

1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de 

gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună 
cu soţul/soţia şi rudele de gradul 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 Semr

08.06.2017
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! v

e
Subsemnata, HORODINCĂ MONICA având funcţia

de Grefier la Tribunalul Arad secţia II civilă

CNP domiciliul

DECLARAŢIE DE AVERE

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

că împreună cu familia15 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*
Añul

dobândirii
Suprafaţa

Cota-

parte

Modul de 

dobândire
Titularul1'

* 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
Titularul25 |

Arad, str.Cringului, nr. 18 2000 114,93 mp Contract de 

întreţinere

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

Autorirism Peugeot 106 1 1993 Cumpărare prin credit 

bancar

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 â  r

*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 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

Bancpost SA

2016 luna martie 2021 luna martie 34.195 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
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

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)
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NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitiil anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Horodincă Monica
Tribunalul Arad, Bd. Vasile 

Milea, nr. 2-4, jud. Arad
Grefier 41.897 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

<5. 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

Venituil anual 

...:

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

5



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 dateior menţionate.

Data completării Semnătura

08 iunie 2017
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DECLARAŢIE DE INTERESE

ií/ Z -
Subsemnata, Horodincă Monica având funcţia de grefier, la Tribunalul Arad, CNP 

domiciliată în cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în  dec'laraţii,

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 neguvemamentale:

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 neguvemamentale:

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1. ...

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

3.1. ...Asociaţia Magistraţilor Arad

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 şi civile, obţinute sau 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 

contractantă: 

denumirea şi 

adresa

Procedura 

prin care a 

fost 

încredinţat 

contractul

Tipul
contractului

Data

încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea totală 
a contractului

T itu la r ..............

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 

neguvernamental e/Fundaţii/ 

Asociaţii2

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

2̂ 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 pct. 5.

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

al datelor menţionate.

Data completării: Semnătura:

08.06.2017 ..........





1W £ V  -

Subsemnatul/Subsemnata, Telescu Ramona-M iliaela având funcţia de 

consilier economic Ia T R I B U N A L U L  A R A D  , C N P  dom iciliu l:

, cunoscând

prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere că îm preună cu fam ilia 1) deţin următoarele:

DECLARAŢIE DE AVERE

I. BUNURI IM OB ILE

I. Terenuri
Notă: ,ve vor declara inclusiv cele aflate în alte (ări

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota 

pa rte

Modul de 

dobândire
Titularul2

*Categorîile indicate sunt:(l)agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă: (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, clacă se află în circuitul civil.

2. Clădiri
Notă: se vor declara inclusiv cete aflate în alte fări

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa

Cota 

pa rte

Modul de 

dobândire
Titularul2

—

1 2016 30 mp 1/1 Vânzare-

cumpărare

Telescu Ramona- 

Mihaela

*Categoriile indicate sunt: (!) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacantă; (4) spa(ii comerciale/de 
producţie.

II. BUNURI M OBILE

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



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 in proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 
momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

III. BUNURI M OB ILE , A C Ă R O R  VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 DE EURO FIECARE, 

ŞI BUNURI IM O B ILE  ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma înstrăinării Valoarea

Imobil 2016 IJoşca Irina Marcela Vânzare 18.000 euro

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 Euro

Notă : se vor declara inclusiv cete aflate in bănci sau instituţii financiare din străinătate
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia
T ipul* Valuta

Deschis 

în anul
Sold Aaloare 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 cit aciwtularefse vor declara 
cele aferente anului fiscal anterior).



2.1>lasamente, 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 in 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: (!) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat. certificate, obligaţiuni); (2) . iefiuni sau părţi sociale in 
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 depăşeşete 5.000 

Euro.

Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

Creditor
Contractat 

în anul

Scadent

la
Valoare

BANCA TRANSILVANIA 2016 2026 93.699 lei

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite 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 REALIZAT 

VENIT UI.

SURSA VENITULUI: 

NUMELE. ADRESA

SERVICIU1. PRESTAT/OBIECTUL 

GENERATOR DE VENIT
V EN ITU L A N U A I. ÎN C A SA I

1.1 Titular

1.2 Soţ /soţie

...........

1.3 Copii

*Se exc eptează de kt declarare cadourile şi trataţiile uzitate primite din partea rudelor de gradul / şi a! 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 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 DEVEN IT

VENITUL ANUAL 

ÎNCASAT

1. Venituri din salarii

1.1 Titular:

Telescu Ramona-Mihaela

TRIBUNALUL ARAD CONSILIER ECONOMIC 48.029

1.2 Soţ /so|ie

1.3 Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1 Titular

2.2 Soţ /soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1 Titular

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA VENITULUI: 

NUME, 

ADRESĂ

SERVICIUL 

PRESTAT/OBIECTUL 

GENERATOR DE VENIT

VENITUL ANUAL 

ÎNCASAT

4



.........

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 agrico e

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 )  P rin  fam ilie  se  în ţe le g e  so ţu l/so ţia  ş i c o p iii a fla ţ i în în tre ţin e re a  aces to ra .
*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.

Dala completării: Semnătura :

¿4.06.2017

5





r
DECLARAŢIE DE INTERESE

iiilv-

Subsemnatul/subsemnata, Tclcscu Raniona-Mihacla, având funcţia dc consilier economic, la Tribunalul Arad, 
CNF , domiciliul In

cunoscând prevederile ari, 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Social sau ncţioiuwruia .spiietăţi comerciale; ’«»mp 

interes economie,preeam şi membra în »socialii, fuiu

aniB'.Micietâţi mtiiiMtaie/in.stiituiî de crctlit, grupuri de 

aţi* sau alte organizaţii neguvenumiehtale:

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 isietiibiu în organele de conducere, admití isirare .şi cu »(pol ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonomi, akvcompaniil<*r.'îOcietăţ!lor naţionale.-ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de'interes 

economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ule altor organizaţii ncguvernaiucnfale:

Unitatea 

— denumirea şi adresa —
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......
~—m—"

■—---— ~

.5. Cal barca <k> membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

3.1......

________— ----—

—— — ■---"  - - _______

4. t aJMateu de membru in orcanele «Ic eoiiduccrc. administrare ,si control» retribuite sau ucrctribuite, 

dej imite în cadrul partidelor politice, funcţia deţinură şi, denumire?* partidului politie

4.1

: i i

5. Contracte.'inclusiv cele dc asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aliate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat local şi din fonduri

externe, ori încheiate eu societăţi comerciale cu capital de sfat sau unde statiil este acţionar 
mă joritar/niinoritnr:

5.1 Beneficiarul decontract: nunele, 

premnefedenumirea §¡ atiesa

Instituţia 

contractantă: 

denumirea şi

Ptoxduraprin 

carea fost 

încredinţat

Tiptil

contractului

Data

încheierii

contractului

Durata

/ / l

Valoarea 

totală a 

^ H âd u lu i

i



alicsa contractul ^  1
Iltular...... .........

z' I

Scty'soţie...............
y

Rixle de landul l̂ aletitulanuW s

.y

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

aiitcTiTată'Asociaţii fejtiiiye/C’abiiK'te 
individuale. cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale ai răspundere limitată cate 

desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 

negu vematraHafe/ Rindatit/ Asociaţii21
/

X

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

21 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.

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

D a ta  c o m p le tă  r it S e m n jâ tu ra

A  s i

'{¿'.06.2017 ................ ...........

!



r
'

Ur 9 /fo -,j » »- •._______ __,I____ __ - —

Subsemnatul/Subsemnata, SUBA LILTANA EM IL IA  având funcţia

de CONSILIER ECONOM IC  la TRIBUNALUL ARAD

CNP domiciliul

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

că împreună cu familia1> deţin următoarele:

DECLARAŢIE DE AVERE

*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. 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'

Apartament 2001 108 mp. '/2 Donaţie cu 

sarcini

Suba Petru Zoltan

1



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

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 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

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

Banca Transilvania Depozit Euro 2008 7500

*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 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

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

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

4



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.

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 54152

1.2. Soţ/soţie

Suba Petru Zoltan SC.GAZ VEST SA Merceolog 22781

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

7.1. 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

//¿.06.2017 .......
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, SUBA LILIANA EM ILIA  n  / ^ avândi&incţia

de CONSILIER ECONOM IC  la TRIBUNALUL ARAD

CNP domiciliul

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

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

interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:____________
Klr n a r f i \ / o ! a

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 

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 Asociaţia Funcţionarilor Publici din justiţie

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 Data Durata Valoarea

preninnele/denumirea şi adresa contractantă; cate a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 

adresa

încredinţai

contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie.................

Rude de gradul 111 ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată7 Asociaţii familiale/Cabinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundere 1 imitată care 

desiaşoară 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 at 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 

^ .06 .2017 ...................  ..........
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DECLARAŢIE DE AVERE

.  f i !  
L_..

’

Nf. yç'&xi/fi : <fe*---

Subsemnatul/Subsemnata,
de pQţr>l h&ţ? Ce R

A G. ArUUTh , având funcţia

la T  Z i ' í i C / V A L U L  A t ¿ A ú

CNP , domiciliul

ŢugyrniL A Rftjj

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

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 dc 

dobândire
Titularul1’

-
J ■itooj /rr  '

c4ertn* Qxl (jJrtnfaSra ft
■fltjsb̂ cLo A 
A-e>2 îcii

" (

* 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
T itu la ru l

icc-i ZlC my. V z
JH/tLidcn AJ/'̂ h e  
kbcwfoH kriLoa

5 . f c

.

CcnS'j'itu'/'£
JOAuckn AJir O Ic 

u frruxfa,
'
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* Categoriile indicate sunt: ( I)  apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciafe/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 Marea NTr. dc bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Dure 4 a.urnpvï'rart

Hjtc wou rtaâieK! îbLo h tutrij^rc-rt
'

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

m__ _

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

ultimele 12 luni

Natura bunului 

înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana către care s-a 

înstrăinat

Forma

înstrăinării
Valoarea

*1

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 eare 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/soeietatea 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

fNb 6 jW K âoSLk .2é-ooo tu v e

|NG>
FT

2ol& — lo.cco lei'

Z A i i Ş  ta
2 c.!S ._- t+- bcc le ,'

'Lclk 2  ¿49 ■?>f> C O O  It

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

J

1.2. Soţ/soţie

] .3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al ll-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 presta t/Obieetul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular frtbRJJbfrh )19 /e, •
hckL. -fibh Lt M tí f-ft / <it¿ l_-Lf

1.2. Soţ/soţie

'Q'bW/Mry N/CClfi c f. c. j ja . létm zíry jfi-LPr£ ?)9. Gü<ú Av

1.3. Copii 6uCU#C J7)' ■

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

NÏCCAfi e c¿.r¿ ùe  fV-Mí.'/' /e{-

5.2. Soţ/soţie D r J m  went

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
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Subsemnatul/Subsemnata,

de p & '/y7
A 6  G. Aa/ u TA

DECLARAŢIE DE INTERESE
9 5  I

, având funcţia

la

CNP , domiciliul

7 9t?AA

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, a le asocia ţi i lor sa u fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvcrnamenta le:_________________ _____

Unitatea 

denumirea şi adresa
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1
-9-

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

j .  i

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

deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului p o l i t i c ____________

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, 

prenumele/denumireaşi adresa

Instituţia

contractantă:

Ptoceduraprin

careafbst

Tipul

contractului

D a t a

încheierii

Durata

contractului

Valoarea

tolaJăa

1



denumirea şi 

adresa

încredinţai

contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie.................

Rude de gradul 11 ’ ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 

autorizată/ Asociaţi i familiale'' Cabinete 

individuale, cabinete asociate, societăţi 

civile profesionale sau societăţi civile 

profesionale cu răspundete limitată caie 

desfăşoara profesia de avocat/ Organizaţii 

reguvanamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2'

11 Prin rude de gradul I 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 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 Semnătura

fS- 00 • ? oJ -
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