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DECLAMAŢIE DE AVERE

1 Subsemnata, ....W~ .i.k.JTi, ,1T............CfiTr: Jr.!C:LC....................
" C E f ........... ' ' '

r-ţia. de

CNP .v...i..r..l,.>-.k...Ţ..-..-.7-....;..v..rf..., domiciliul ...................... .................................................... ..... ...... ........... ..........
............................. ........................................................................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privma laisui in aeciaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. Bunuri imobile 
I . Terenuri

NOTA: 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: ( ) agricol: (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civ il

2. Clădiri
NOTĂ; 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) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (p 
producţie.

) spaţii comercial e/de

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

: Prin famiht' se înţelege soţuPsoţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora

' t .a .. r u i n a r "  s e  m e n ţ i o n e a / A  in c ă z u i  b u n u r i l o r  p r op r i i ,  n u m e l e  p r o p r i e t a r u lu i  ü i t u í a n i L  soiu l  so ţ i a ,  cop i lu l  í. m¡ în c a / u i  h u i u i r i io s  
in e o p r o p r i e t a f e .  c o t a - p a r t e  şl n u m e l e  c o p r o p r i e t a r i l o r



2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de arfă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniu! cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5,000 
de euro

NOTĂ: Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate» indiferent d ac i ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul 
declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5,000 de euro 
NOTĂ; Se vor  declara inclusiv cele aflate în bănci  sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează şi adresa
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora 
depăşeşte 5.000 de euro

NOTA: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana 
este acţionar sau asociat/beneficiar de 

împrumut

Tipul* Număr de titluri/
Cota de participare

Valoare totală la zi



* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, 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:

NOTA: 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.
NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale 
angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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



VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 
ari, 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTA; Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1, .larii
1.1. i nuiai

( 5 n  LHjC ţ)Cix|dffC
h ̂ C rC T +^ • Cu CC 1 lÍC 4  ^  v C Í ÍC C C /-w l;C  H 

C i c c r  -v tc c il c f

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2 .! . Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4 .1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

4



6, Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

?, 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.

Şenjtnătiirai





H
la,

DECLARAŢIE i

-  4 t

CNP
având furiei ia de ,,

domiciliat in

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

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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 
maiori tar/minoritar:
5.1. Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Procedura Tipul Data Durata V aloarea

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

adresa încredinţat
contractul



T itu lar........ ..............
Soţ/soţie .................
Rude de gradul F 1 ale titularului

Societăţi eomerciafe/Persoană fizică 
auto ri zată/A soci aţi i 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii
neguvemamentale/Fundaţii/Asociaţir'
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 deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite Ia pct. 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 con L
~Cil ' '

Sşfţinătura



Subsemnatul/Subsemnata, Abrudan G. Anuţa având funcţia
de Prim grefier la Tribunalul Arad

CNF domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia*; 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 ţâri.

Adresa sau zona C ategoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire

Titularul"

Lipova 2001
5()0mp
aferent
casei

1/2 cumpărare
Abrudan
Nicolae
Abrudan Anuţa

Arad 3 2010
157 mp 
aferent 

apartament
1/2 cumpărare

Abrudan 
Nicolae 
Abrudan Anuţa

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilanCj dacă^:seaflâm cireu itu l:civ il/ v

*2) La 'Titular*5 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 /ona Categoria* Anul
Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire

Titularul2’

200mp

1 î 2mp

2 1 .  _ 

1/2

cumpărare

■
cumpărare

Abrudan Nicolae 
Abrudan Anuţa 
Abrudan Nieoîyc
Abriiian Anuţa

Lipova

Arad • r -
200 J

Zii 10

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

Marca j  Nr. dc bucăţi J Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Auto Dacia Nova î 1999 Cumpărare

Auto Dacia Spemova i 2003 Cumpărare

Auto Audi 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

■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■.'

I I I  Bunuri mobile, a căro r valoare depăşeşte 3,000 de euro flecare, şi bunuri imobile în stră inate  în 
ultimele 12 luni

i Natura bunului j Data \ . Persoana către care s-a i .. Forma ... | v<, . ^. . .. | 
nat _ îm binării j_ _  râmaţi __ __  ___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.

htttifiKui care adm in islres/i 
ţi a d m «  acesteia lipul* Valuta Dcichh în anul Sold, valoare U ti

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

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (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.

limu-nt litiu iíríc ta leu in carr perruna este 
acţionar van asociat beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri 

cola de participare \  aloarea totala la /i

■ » ■ ■■■■

3



*Categoriile indicate sunt: ( ! )  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 deciara 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

INC BANK 2010 2024 26.000 euro

ING BANK
2010

Descoperire de card
. 10.000 lei

BANK POST
2 0 12 card 

cumpărături ■■ 8900 lei

ING BANK 2014 2019 37000 iei

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*

, i Sursa venitului: 
Cuie a realizat venitul , ,I nnmele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul j Venitul anual
«encrator de enii încasat

î . L Titular —

1.2. Soţ/soţie --- -----

O ÜL

1

4



*Se exceptează de ia declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al Îl4ea

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.

r in e  a rcali/al un itu l Suna venitului: 
nu nule, ud re*a

Serviciul pm lat/O bicetul 
generator dc venit

Venitul anual 
¡ncaiat

/. Venituri din salarii j

L I. Titular

Abrudan Anuţa Tribunal Arad, bduI.Vasile 
Milea, nr.2-4 salar 86.916 lei

1.2. Soţ/soţie

Abrudan Nicolae SC.Scorseze Security 
Bucureşti

salar 14.400 lei

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente j

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din eeiiarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2* Soţ/soţie

4 \ enituri din investiţii
4.1. î fsiiLir

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

4.2. ................. ........ ..................

¡5 Venituri din pensii
5. i . Titular

Abrudan Nicolae Casa de Pensii M. Ap.N. 
Bucureşti Pensie 34.200 lei

5.2. Soţ/soţie

5



6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

Cine a rea li/a  t venitul Sursa venitului: 
Nume. adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din prem ii ş i din jo cu r i 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 Semi^tura

12.06.2015 . . . . . . . . .



DECLARAŢIE DE INTERESE

Su bsemn a tul/S ubsemn ata, 
de PRIM GREFIER

CNP

ABRUDAN G. ANUŢA
ia TRIBUNALUL ARAD

domiciliul

având funcţia

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

L Anocbt sau acţionar Iu societăţi comercial?, companii/societăţi nationale, instituţii de crcdif, grupuri de

Unitatea 
“  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiuni lor
1.1...... nu este cazul

2. Calitatea de membru în organele dc conducere, administrare ţi control ale «ocietăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/socicfâţilnr naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1....... nu este cazul

3. Calitatea de membru in cadrul asociaţiilor profesionale ţi/sau sindicale
3.1...... nu este cazul

4. C alitatea de membru în organele de conducere, administrare ţi control, retribuite '«au nerefribiiite. 
deţinute în cadrul partidelor politice* funcţia deţinuţii >i denumirea partidului politic
4 1,......nu este cazul

5, Contracte, inclusiv cele de asistentă juridici, consultantă juridică, consultanţă ţi cisilc. obţinute ori aflate 
In derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate dc la bugetul de 
«tat. local ţi din fonduri eiteroc ori meheiate cu societăţi comerciale cu capital de «tal sau unde statul este

de nurde. instituţia Ptocedutapró T p i Dafc Dutafe Valoarea
nrenumete'daxráraaafcsi _____ conttactanÊ: careafcst confeactuhi încheierii cortrackèi totală a

T R IB U N A L U L a k a d

Nr.__ S  y / - 20- r r '
Q> 70 i  Q..

1



dmianiieaşt
adresa

îroedinfat
contactul

contractului contractului

Titular.............. . nu este cazul

Soţteoţie........... ... nu este cazul

Rude de gadul I } ale titularului 
......... . nu este cazul

Socielăţi comerciale/ Fteoarăfeieă 
autorizată/ Asociaţii fami fiaky Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitatăcaie 
desfăşoară profesia de avocat'' OjpiiTaţii 
neguvemamentak/ Fundaţii/ Asociaţii21

nu este cazul

î} Prin ru d e  de g ra d u l 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 Semiţftura

12.06.2015 . . . . . . . . . . . . .

2



DECLARAŢIE DE AVERE*

Subsemnatui/a, I& C  ^  , având funcţia
de Q u f t£ ^ L ^ ........ ..............  Ia _ _ _ _ _  TRIBUNALUL ARAD _____

CNP , domiciliul în Arad,J* f\ ^ 7 A ' j
f

n S ■ jr 9
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.

1
Adresa sau /oua Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
partr

Modul dc 
dobândire

■ —j“  - —“------
Titularul'’

C-ôif-ASiï/fif Î ' 0 ' 9  /l 2 )h c t S / 2 . O b Z tQ  /■ / ,

c c f f r f / j ÿ A 1 ^ 1 3- i c , î f o - /m isr fa & 'ţ (Şi

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civiî.

*2) La ’T itu lar” 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 aîte ţări.

Adresa van /nnu f alegoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota*
partr

Modul di 
dobândire

I »fularul

1 j  svj . y  | 
' ■......... j

%  I J l h * ? ' / 3 ty io tk a v ' i f ■ 1

) /

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa 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
L 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

— r- C""-

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 depăşeşti* 3,000 de curo flecare, şi bunuri imobile înstrăinate m 
ultimele 12 luni

Natura hunului 
înstrăinat

Data : Persoana către care s-a
înstrăinării 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 A :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau institutii financiare din străinătate.

|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).

1. 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
a* ♦ f / L r »  j . j  * j Tipul* Număr de titluri/ 1 . . , . . ] V aloarea totala la n

___

- —  —----

^Categoriile indicata sunt: i n  hârtii de valoare deţinute (titluri dc siai, certificate, obligaţiuni): (2) 
acţiuni sau pani socialo In societăţi comerciale: (Jj împrumut)ui acordate m  nurne personal.

3



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

N O T Ă :
Se vor dec] ara 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 reali/at \eniiul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie'

Ti3. :G opiv
— ......

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al îl-Î&i

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.

. ,, . Sursa venitului: C mc a reah/at venitul ,numele, adresa
Serviciul prcstat/Ohiectuî 

generator de venit
Venitul anual 

încasat
/. Venituri din salarii
1.1. Titular *7" v  /  , * â ! fh Qi-ii’i’i fhs-escy

/.*■ t- .........................
V h Â V ’5. j» 4 Ofy

1.2. Soţ/soţie —

1.3. Copii *r- ...

2, Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bimuribr
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 j j f

{5.2, Soţ/soţie 1 i | |

I ! i i i

j 6. Venituri din activităţi agricole
16.1. Titular 1 1 j

1 î ; 1 1
¡6.2, Soţ/soţie 1 ! *i .....?
\ 1 i 1 1 i

5



Cine a reali/at \enilul
Sursa venitului: \ Serviciul prestat/obiectul 

.Nume, adresa generator dc \enit
Venitul anual 

încasat
1vniUit i tan premu şî diu ¡ocun dc uovoc

7.1. Titular

12. 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
, n

/<? n i  O -,, ;



T f t U î u A L L I ,  a r a d

Nf........% .h . 20
DECLARAŢIE DE AVERE ®®t.__

Subsemnatul Marţiş Adrian Dănuţ , 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 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 :' ... . . . .

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4 )luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se afil 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 /«na
An Iii 1

Categoria” j , , . ..¡Suprafaţa i dobândim j *
! f

(l)  Í 2011 96mp apartament : i f
i [

Cula- Mmliil <le TiIlllaru|-'
parte ! dobândire !

\ 1 i 
, I „ i Mariis Adrian j
1/1 | | Dămlt i

i ! ? i
! 1 j ; |

r  j
1— — j ! 1 t !

.1



* Categoriile indicate sunt: (!) 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 coproprietare, 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. dc bucăţi Anul de fabricaţie Modul dc dobândire

NU ESTE CAZUL

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

NU ESTE CAZUL
—  ,

1

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi fraiitiri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 t o t

Vitiira bunului Data 
înstrăinării i

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

1 NU ESTE CAZUL
j ' : ' 1 .................. 1

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

1
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la / i

NU ESTE CAZUL

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţa însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5,000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

^Categoriile indicate sunt: ( ! )  hârtii de valoare deţinute ftitiurî ifc. sfat. certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni :-aupărţi sociale m 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 Ia Valoare
. . .

B.C.R-ARAD 2011 2031 23.000 EUR

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 reali/at venitul
Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de \en it

Venitul anual 
încasat

î . l .  Titular

1.2. Soţ/soţie

13. Copii

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

4



VTI. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit a r t 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 Suna venitului: 
numele* adresa

S en id u l preMat Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

MARŢIŞ ADRIAN DĂNUŢ TRIBUNALUL ARAD GREFIER 44.828 lei

1.2. Soţ/soţie
MARŢIŞ DAL1ANA ADELA SC. DEICHMANN VÂNZĂTOR 14.154 lei
1.3. Copii

2 icnit uri din odivitâţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

S. Venituri dincvektrea folosinţei bunurihtr
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4.1  eniturt din'investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. \ t'nituri din pensii
5.1. Titular ,

5.2. Soţ/soţie

1
\f> ( enituri dm iuiivtlufi agricole j
6A, T itu la

6.2. Soţ/soţie

5



Cine a reali/at venitul
Sursa \  ciutului: 

Nume. adresa
Sen  iciul prestat'obiectiil 

generator de \en it
Venitul aiiuai 

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 penaie pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

12.06.2015



DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, Ile Florinela Elena
de Grefier la Tribunalul Arad

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cir familia1* deţin următoarele;

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

I. Bunuri imobile

L Terenuri
N O . T Ă ;
Se vor declara inclusiv cele aflate m alte ţări,

/% .

jL
, având funcţia

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă: (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul c iv il 

*2) La '’Titular’' se menţionează, în cazul bunurilor .proptiL numele proprietarului (titularul soţul/soţia, copilul), 
iar macazul bunurilor m coproprielMe^cota-parte şi’ numeïë'cdproprîetàrifôr. ■

2, Clădiri ■ ■ ■ ■ ■ ■

N O T A :
Se vor declara mcîusiv cele aflate în alte ţări,

Adresa sau /oua
■ " ......  ■—---- -
Categoria* Anul ic e , 1 Cota- Modul de ^  

a „ Suprafaţa . , Titularul dobândirii j * { parte dobândire
> 1 Iqq7 | 7? ; | ,, 1 Cumparare lie ionel şi Îie 

| ' ' m ! v‘ i 1,112/95 Florinela Elena

■—  —
'1— ........ ....T ................ I...... ........... ..................... ““1

_____j.... .............. j_______ ..x____________ __ ____________J

1 I : i  1 I

. . _ ............  ...
Ţ  1  1  i ţ

____  ..i ...... .... ..... ....1.. ........... ................... j

1



* Categoriile indicate sunt: (!) 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 coproprietare, 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

Autoturism Nissan X-trail

Nr. de bucăţi
................-......

1

Anul di* fabricaţie
--- ■ -...... ......—........

2005

Modul de dobândire

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.

“ T ” " 1

Anut dobândirii

'  ~ 1

---- ----- ------------- --—

.... .... . ..........................—  —---- --- -

III, B unuri mobile, a că ro r valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate In 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a Forma „  ,
„ i Valoarea înstrăinăm 1-

.................. , ...... ..-..4̂ .
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.

. . J * r - - al"‘a -

------
|M Iimsl Sold/valoare ia zi

....:............................... -....................

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

2. Plasamente, investiţii directe şi 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.

*Cmeg&mik indicate snnt: ( i )  hârtii de valoare deţinute (iîiîurî de Mal, certifícate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi metale in societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal.

3



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

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

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

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5,000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

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

—

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

......IUI».....  1 .1 li 1 . . 111... .....
Serviciul prestat/Obiectui 

generator de venit
Venitul anual 

încasat

1.2. Soţ/soţie

1 .3, Copii
... ........ .. . . . .. ■

—

*Se exceptează de ia declarare cadourile şi”'trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al ÎI4ea

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.

, Sursa venitului: Ncrviciul prestat/Obiectul 
Cine a realizat venitul , , * *I numele, adresa generator de venit

Venitul anual 
încasat

l.L  Titular

lîe Florinela Elena TribmmiulÂrad, bd. V.Milea 
n r .¿ í2 -4 .v :■

salar 53848

V2. Soţ/soţie

1 le Ionel Gemi Center, bd. N . Titulescu 
' .•• V- viir.3

salar 12821

1.3. Copii

2.1. Titular
—

2,2. Soţ/soţie

3.1. Titular

3;2. Soţ/soţie
—

" ................

4.1. Titular !

..........-.......... .. ....... ■■■.-
4.2. Soţ/soţie |

.............. . 1__ _..............._

j 5. K Titular
--~ -  - ------------

i
j — ““ ~ j-  “ —

\5
15.2. Soţ/soţie

t-------  ------- --------- —----I
f "" " ...  ........

: _ . . . . . . .

6. Venhuri din <u'ih-ităti agricttlc
6.1. Titular | ]

—......... ........... ......

j .„

|6/2. Soţ/soţie
,T....ţ,. . .. ....,.... . ....,........ .,..,....,......
!

5



1

Cine a realizat venitul
Sursa \enitutui: 
Nume. adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

VemUtri din premii .şi din jocuri de noroc / ; '

7.1. Titular
—

7.2. Soţ/soţie
—

7.3. Copii
—

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

12.06.2015
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DECLARAŢIE DE AVERE
...X

Subsemnatul/Subsemnata, Ştefanescu Cori na având funcţia de grefier la Tribunalul Arad CNP 
domiciliu! cunoscând prevederile art. 292 din

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

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

5 2011 1500 mp 1/2 Moştenire Gavrilescu Ioana

l 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 Î/B Moştenire Ştefanescu Corina

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan: (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

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

| Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titu'iâmF~~~

f .

apartament 2011 59 mp 1/2 Contract de 
întreţinere ■ 
cu uzufruct

Miculîţă Maria/ . 
(Ştefanescu Ovidiu 
-.Şte&neseuCoriîia)

1 i

* Categoriile indicate sunt: 11) apartament; (2) casă de locuit: (3) casa de vacanţă: (4> spaţii comercîale/dt
producţie.

! Prin familie se înţelege soţul/soţia şi cop» aflaţi în întreţinerea acestora.
■ La ,/Titular5 se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarulwi (titularul, soţul/soţia, copilul), iar in cazul bunurile 

în coproprietate, eota-parfe şi numele coproprietarilor,



1!. Bunuri mobile
L 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 AUD! A6 I 2005 i cumpărare ê

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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

IU. 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
î..-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
MQTÂ: Se vor declara Inclusiv cele aflate în  bănci sau instituţii financiare din -străinătate.

Instituţia care administrează şi adresa
QCCStCIH

Yaîtita Deschid m 
anuî

Sold/valoare ia zi

% Categoriile indicate surit: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, înc-îusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme de 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)



2, Plasamente, Investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora 
depăşeşte 5,000 de euro 

NOTĂ: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana 
este acţionar sau asociat/beneficiar de 

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, cerţiiicate, 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 individuala depăşeşte 500 de euro*

! Cine a realizat venitul

I 1.1. Titular

| 1.2. Soţ/soţie

■ 1.3~ Copii

Sursa venitului: 
nume- adresa

Serv ic î ul prestai/Obiecţii! 
_ generator de > £011

Venit anual încasat

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



VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 
ari. 41 din Legea nr, 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul I Sursa venitului: | Serviciul prestat/ Obiectul j Venit anual încasat 
1 nume, adresa | generator de venit |

1. Venituri din salarii
LI. Titular |

Ştefănescu Corina 29064 RONTribunalul Arad | Grefier

i

1.2. Soţ/soţie
~ ]

Ştefanescu Ovidiu Takata Petri | Inginer 42.221 RON

1

1.3. Copii

2. Venituri din activită i independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

: 3.2 . Soţ/soţie .

4. V e.n au ri di n in vestiţi i
4.1. Titular

:;4»2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular



r  ' ............................ ...... ....................

I

5.2. Soţ/soţie,

6, Venituri din activitâ 1 agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

1, 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 potrivi? legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 
incomplet a! datelor menţionate,

.Data completării : îîfsr





DECLARAŢIE DE AVEREy

* I ţ 
Subsemnatul/Subsemnata, , jQ fjfL f  , având funcţia
de C n J iT fH  m m  • fa (  - • w m m c - i m  ,

CNP , d o m ic i l iu l__

cunoscând prevederii^ 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. 

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţari.

* 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, coia-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv :

í

r . - : - — -

1



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

*2) La ’’Titular" se menţionează, m cazul bonurilor proprii, numele * etarufiii (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprieu t

ÎL Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme* tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transpo rt

care surit supuse înmatriculării, potrivit legii

jk c fflv t& n omc
Nr. dc bucăţi

—  •
Amr ¡>rîcaţic M edül de cÎGbĂsKÎIre

c u  M  U'jLâfi£* d o o -4

_..................... . .. ................. ....
\i

2, Bunuri swb formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de a rtă  şi
num ism atică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5*00(1 de eu re

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate ia. proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul. României 

la momentul declarării.

D-iscrlm. n:»rs Anul dobândirii  ̂ : Virf.úri'f^a PStîtftSttâ ■'

----------------------------------------------- j__ j

i i
. ........  S

r ~ !

:i , - ..  . I

III,. B unuri meibilé, t  d lro r  valsare depăşeşte £000  ée m m  şî Imisurl tiiîdbife ÎBstrăitiate în
iiltiinele 1.2 lu E i '

r t f ir iata | soana către care s-a
* s*rafina ■ -I ! înstrăinat

Forma 
• ' ‘tră iră r l.



IV, Active fiHaiiclare

L 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 banei sau instituţii financiare din străinătate.

f 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 şl. împrumuturi acordate, dseă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de eüro'

N O T Ă :  v ' ; ' - : - :  '.'■■■
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările ÎnsM inltate. •.

• ■ ■; -i. -:î caro p: este 
- : -fifia** á¡ î îi mut

Tipul* v ,,P ir  t ít i .d  Vi, ioa,.e £ tM l|ă ,ilZ! 
^ . s t - id e j :  ţrajnu- .

. . . . . . . — —...... —,,,—  ......... . . .... . . 1

........ ................ —  —  .......
:

- ^ 5 2 ^ = = —

■ - . • srmr ( l :  ■'i. de valoare deţinute fiiimn < . stat, ec- rfwate, h. e c e :- ci> (71
acţiuni sau parii s o c i r - *• :detâţi ce?.. i ile: (3) împrumuturi acordate in * ime oérsonaL

3



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

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

V, Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în  beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate fu sistem leasing şi aite 

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

NOTĂ:
Se vor deci ara inclusiv' ţ asivei c financiare acumulate în străinătate.

.VI, Cadouri, servicii sau avantaje ..primite .gratuit sau .subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
paiteâ'.u'nor..'persoane, organizaţii,'.societăţi-.comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale; sau. 
Instituţii publice româneşti sau străine,' î.neludv burse, credite, 'gara.afiî, decontări d 
cele ale angajatorului, a căr-jr va-vire indi iduală depăşeşte 500 de v ■ --o*

i. inc u r^ali/aî. r::i SuiS: *■ nitului: 
nu t : ic adresa

1, L T-.tui ar

1.2. Sot/sotic

i.3.Cr>wi:

Ser v id !; 
___ gţi»

'tat/Obic> 
• de vvnK

- -r.-V^V
im.ăbmî..:

yS t exceptează de t ; dec ¡arar cadourik şi trataţiile u z u a l e •: v; varlca n ^ :t “ d? gradul Lşî di m i

4



V ii. V enituri ale declarantului sl ale membrilor săi de familie-, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit an» 41 din Legea 11?, 571/21)1)3 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate,

1 îi umclc^1adresa
k w î c m  -restî VI. 1- iecmi V u itu l ar.uai

L Vcmiun din ;-:a<on= . .. . ... . ; C-. ;. ... . v :c:c c , . . . .
1.1.Titular | : : ; : s. , . ... j

fe ltT , U \fi j- T fu m to u e  M % ) e u m m  M f m . £s</

1.2. Sm/soţie #, • • .............
~ ~ l& £ r / im n 0 7  M o
1.3.-.Copii

1Y . y

ib m  ¿U lii! /  & d£7, 7K& /Î C&Pt* / - c a f  f i f /

.......................................f.......  '
2 . i. Titular ---— ------ • --------------— — __ ______ ___

2,2, Soţ/soţie —.. "  ...
■

............ :.......-.............................—
.. n.u.rtr , .. ....... .....

.................................. ................
■_____ _________....

--- ---

________ _— —
■■ .; Sot/sotie

. ■;
4. Vcmiuri dm niv^sn;;:[ : ; -c : .c v- : - 2 - - .N ;:N , : ;22 . 2 : 2 -2 .' . .
-■A. iiiuiar -  - ■ t  - ....- - ------— „----------------

. . . . . . . . . . .

c ; N :  c:  _
: - V •• ^C-' ;

........r .........  .........  .......
/• ; ; ' CV'

1 Tivul,:: -L.

•• '

o. i'tnitan din ac^viuU;. ■<';/
.............. _______ . •ş "•

6.2, Soţ/soiie
............  - ............. .................

— -

5



Prezenta declaraţie-constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru  inexactitatea sau
caracterul in c o m p le t  a l d a te lo r  m e n ţio n a te .

Data com pletării Sem nătura



DECLARAŢIE DE AVERE

i P / h
4 1 e £1i

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER

MLADIN IULÏÂNA-FLORÏCA
Ja TRIBUNALUL ARAD

domiciliul

, având funcţia

CNP 
Arad ,

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

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona
¿s* ------ .................... —-----

Categoria*
.............

3

Anul

2011

Suprafaţa

531

Cota-

1/1

Modul de
* * A J|*

—--------- *
Titularul1}

luliana Mlădiu

* 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 coprôpnètàtê, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.

\<lrc.su van zonu (alegoria* Modul de 
dobândire
Cumpărare/ 

partaj

Titularul2’

loiiana Mladin

!



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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

-

r _ _ j i  ■
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.

___
mară

____  ____
Anul dobândirii

--------- —  -  -|

— - ........... ........  ........------------- - —  ••••.......... ...... ......~— .......... ..... -..........- ■ • — —----- - • ..............-

HI, Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate în
ultimele 12 tui»

Natura bunului Data
înstrăinat = înstrăinării:

Persoana catre care s-a i Forma ! . . .
„ , . ...............  \  amurcainstrainaf ¡ înstrăinării

Î \ 1 |L .......................i . ____p — —  j i

1 !

i

..........  .....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 m bănci sau instituţii financiare din străinătate.

BANCPOST

I ipuî*

2

Valuta

2001
......................—— ~—____—.—

181.000 lei

^Categoriile indicate sunt: ( î )  cont curent sau echivalente (inclusiv cară); (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.

*Categoriile indicate suni: (! )  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 cete aflate în străinătate.

V. D atorii
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.

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
'■ V '■

î ..2. Soţ/soţie
..

3.3. Copii !

.........—
r r  ■■■

1

^Se etœptëmâ âe -la dedmmre cadourile şi trataţiile uzitaie primite din partea rudelor de gradul 1 şi alyll4m

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 \enitul
Sursa venitului: j Serviciul prestat/O hiectul 
numele, adresa | generator de venit

Venitul anual 
încasat

î. Venituri din salarii

1.1. Titular
Tribunalul Arad bd. Vasile 

Mîlea nr.2-4 53.925

luliana Mladin

1.2. Soţ/soţie

13. Copii

2. Venituri din .activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

J. Venituri din cedareafoiosmţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4: Venituri din investiţii / ■■■'
4.1. '.l'itular

4.2. Soţ/soţîe

J , Veniiim din pensi r
5 L Titular

r: * jl 1
f I

5.2. Soţ/soţie : i ■ ■'■'V'-;

6, Vemtmidm:mtm^ agricole -

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

f t .l . Titular
'

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

\

6.2. Soţ/soţie i i !
“ Ţ ” I

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume. adresa

Serviciul prestat/obiectul j Venitul anual 
generator de venit 1 încasat

a Venituri din premii şi din jo cw i de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

4  Venituri din alte surse
■8.1. Titular

luliana Mladin pensie 10.716

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 îura

11.06.2015
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/  / f  % f
/  /  ‘W

Subsemnatul$>ubsemna^a,^ * „ *  »având funcţia
de la .__________ ,

CNF În , domiciliul

““ :—: ~~—-------- -----—---- -—------------------------------------- - : : J
cunoscând prevederile a r t 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia^ 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.

* Categoriile indicate sunt: ( î)  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. In 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 :
St* vor declara inclusiv cele aflate în alte ţari.

I



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa 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

m
Marca Nr. dc hucăii Anul dc fabricaţi«1 Modul dc dobândire

. >

: ¿ ¿ C f f  t  'i: x f  / m r
PÍ // /

/ * ? â /e >

î7 ........7

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.

D în r i t r c  tum oră Anul dobândirii
— , — ---------------------------------------- -— .---------------------------------------- — -------------------- - —  ,

Valoarea eMimaid

........ ................................ .......... +-.............................................-  1 ' ................. - ..............—  ...........—  ■ Md

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

Satura hunului
ifttVrimat

l)ata
♦ii »Tr dinarii

Persoana câtrv care v a  
însirdinat

form a
înslniinârii

\  «loarea

/

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

— — —

/
7  ~  

/
/

/  ..............

___________ / ..........................
/y

/

_.z.......
* 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/societate» în care persoana este .r . .. Număr de titluri/ 
lipu l*  1 participare Valoarea totală ta zi

........ ;
}

■■■■■■■■ 1

! : : : ■ . ■ /  \

I / '  ■ 1

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

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

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.

J i l r /O.
/

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: Serviciul prcstat/Obiectul | Venitul anual

| 1,1. Titular
” -..." -

. ■: -jf
I ^ ~ ~ r ~

j i .2, Soţ/soţie

î ,3. Copii

■.■■■■■■■■■■ .jf- .
/

/
• v// ___ _______ ____ _

..... ...... . 7*...........

/

i
1 ■ ■ ■

L X - ______________i______ .___________________ _ l _ ______________ j

exceptează de ta declarare cadmrîîe şi trataţîik uzuale primite âmpmtea rudelor de grmMl Îş î id lî-ka

4



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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

('ine a realizat venitul
Sursa venitului: 
numele, adresa

Serv iciul pnmtai/Obtectul 
generator de venit

Vcmlul anual 
încasat

11. I enlturi din ut ia rit _ _
1.1. Titular ; 1 ¿ s  -c C a - t ............... 0 -

'T'?G>
1.2. Soţ/soţie

1 1 1

1.3. Copii
“ ................... / / /

/ / z

2. 1 enituri din activităţi independent?
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea fi tfas iniei bufnirilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

1 /  1 cnituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

din pensii
(
5.L Tituiai Jr% '?24*cs

52 . Soţ/soţie

ti. 1 etutun din activităţi ttgricote
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

5



Cine a reali/at venitul Sursa venitului: | Serviciul prestat/obiectul j Venitul anual 
Nume, adresa | generator de venit | încasat

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8.1. Util lar

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
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata, 
de Grefier

CNP

Anca Lorena Dudaş
la Tribunalul Arad secţia II civila

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 In 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 In eoproprietaie, cota-parie şi numele coproprietarilor.

■■■' 2. Clădiri . . .

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

\drfs;» sa» /oua < alegoria" dobăi.dirii !S“ Prafa îa
Cola-
parte

Modul di* 
dobândire T itularul''

Nu {
1

!
i

„ ..... .......... i . ..... _ .. ............ .....

.

*

! ■

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. dc bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

nu

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 afîă sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

111. Bunuri mobile, a căror valos 
«Itiinefe 12' Iu»!

tre depăşeşte 3¿® ii i e  tiifcrftéeá imobile înstrăinate m

Natura bunului | Data j 
însfrăimit înstrăinării j

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

î 1 
1 1T~ ţ -

___________ ____.1 .. . . .._ L

2



I

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.

Tipul* Valuta Deschis în anul
' - .......................................... ’ '

*Categoriile indicate sunt: (1) eoni 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/benefic iar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la /i

*C.a tegoriile mdîcoJv şnur f l j  horîn de valoare de limite ¿iiiînri de s ta ţ certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în soc*et<iţ: c&merewle * i i )  impramutiai 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 Scadcnt la Valoare

lng Bank SA 2010 2016 28.000 lei

BCR SA 2014 2020 19.000 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/Obiectu! 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

L i. Titular

1.2. Soţ/soţie

U .  Copii

j

i
: j-

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul /  şi al I14ea
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VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit a r i  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

h  Venituri din salarii

I L Titular

Anca Lorena Dudaş Tribunalul Arad, Bd. Vasile 
Miîea, nr. 2-4, jud. Arad Grefier 45.481 lei

L2. Soţ/soţie

Danie! Geanin Dudaş
SC Aledxander International 

SC Davăd Ecocons $EL ■■ ■

Şofer
Administrator

4.500 lei 
10.000 lei

1.3. Copii
Vlad Alexandru Dudaş DGASPC Arad Alocaţie 504 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 P
i... ................ .......1 ...... ........... ....
i

4.2. Soţ/soţie
i

j
J . . Vie nituri dm.pensii.
5.Í.. Titular

5.2. Sot/sotie ! j |

.. .........  1..... 1 i
6, Venituri din activităţi agricole
6.Î. Tituior 1 j

i iI I
6.2. Soţ/soţie

f . . , - , 1. I
......  . . . .  ........  i .......  ... !



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciu 1 presta t/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. 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 
11 iunie 2015



Subsemnatul/Subsemnata, 
de GRFIER ŞEF

CNP

DECLARAŢIE DE AVERE

SZENASIJVfARIA_________________
la TRIBUNALUL ARAD

TR'BUKALUí.  A R A D

Bois

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul In declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1* deţin următoarele:

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

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 :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.

Adresa sau zona „  , . „1 Anul

j ! e8! na4 do^ t,di ri i-

| 20)0

Suprafaţa

98

Çoia* M odulele Titulartil/*

, ~ ~ Szenasi Maria1/2 Comparare ■ _
.Gyorgv Zoltan

.. | :S -
I :  ̂ 1

1



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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

Autoturism Dacia Super Nova 1 2002 Cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
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 

îa momentul declarării.

1 Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

ri

îi ;
.................... ^ .. . . . . . . . .  ... . . . . . . . . .

. . . . - ■/ : : : •• . • . :

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

Natura bunului j Data ] Persoana către ea re s~a | Forma 
înstrăinat ■ înstrăinării j hmrmmi ; mstrâtnărH

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 :

*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.

—-..........................................................—— ----— ...... - .........
kmitent titlu/societatca în care persoana este 

| acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
Tipul*

------------------------------------- -
Număr de titluri/ 

cota de particip are

------ - *̂.1»«—W - ■"*

Valoarea totală la zi

------- - ----------,— .------------ — ................

i

i................................................... .......  .............................. .......A ... ........... - ........................ .........................................  .................... .
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* Categoriile indicate sunt: (!) 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*

i-«*.; .
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/ObiectuI

generator c*e veiut incdsut

IA, Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3; Copi
— — ——— ———

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al IIdea
4



VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate Iu ultimul au 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.

l i .  Titular

SZENAS1 MARIA Tribunalul Arad, str.Vasile 
Mileanr.2"4 Grefier ~ Salarii 80877

î.2 .So^soţie

SZENASi FERENCZ
Jandarmeria Arad, 

Vladimirescu, strJandarmeriei 
nr. 1 -3

Plutonier adjutant - Salarii 23286

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

1 F'OímÍ/hkÍ tiivt iun/fi titii4. iem lu m fm im ^ litn
4.1. Titular

4.2, Soţ/'soţie

<5. Venituri din (vnsii
5.1. Titular : ' ■!

5.2. Soţ/soţie

! I
6. Venilmi o¡- 1

5



6.1, Titular

6.2. Soţ/soţie

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume» adresa
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit
Venitul anual 

încasat
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8,2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public ţi  răspund potrivit legii peri“1' — Exact i tatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Sen

...........

§



DECLARAŢIE DE AVERE *

Subsemnatul/a, A LUNARI) ADiNA , având funcţia
de GREFIER Ia __________  TRIBUNALUL ARAD ' ,

CNP , domiciliul în ,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia0 deţin următoarele:

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

L 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

3
2003
2012

190mp 35/40
5/40

întreţinere
Succesiune

ALUNARU 
CRISTIAN 
CLAUDIU (soţ)

* 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 OT A :
Se vor declara inclusiv c e k  a îl ale in alte iări.

/ou« Categoria*

1

AnUi 1 Kimrif-jtii i ( 0ta" : dt 
dobândii ii parle diiháivlii c

200 3  j íñ ñ  | 3 5 /4 0  j întreţinere 
2 0 1 2  | ■ mP | 5 /4 0  | Succesiune

ALUNARU
CRISTIAN
CLAUBîU..<soţ).

;V; : r  î  ■ f

1 1 1



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

*2) La 'Titular'* se menţionează, în căzui 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
VOI.KSW ACii.N

PASSAT 1 2011 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

III. Bunuri mobile, a căror \aloare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şl bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura hunului
îftşfelîiiai-::

|  . I>ata
; înstniHmni

Pi‘rsfş«iia cáfr-:- care s-a 
■ Sustrăinat

Forma Val o» rea

2



IV. Active financiare

1. C onturi şî depozite bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile  de credit, dacă valoarea însum ată a tu tu ro r acestora depăşeşte 5*000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau institutii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
acesteia

* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: ( i)  cont curent sau echivalente (inclusiv cară); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme ca 
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.

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

3



3. Alte active p roducătoare 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, daca valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractai în anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţa 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

L I. Titular

Sursa \ ciutului; 

numele, adresa

Serviciul preslat/Obiectul 

generator de venii

Venitul anual 

încasat

î 2. Solv soţie ! it

13: C opii' '
i

*Se exceptează de la deda a re  cadourile şi trataţiile uzuede primite din partea rudelor de gradul. I  şi cd ildea

4



V il. V enituri ale declarantului şi ale m em brilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea or. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şl com pletările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor decîara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obicctul j Venitul anual 
«enerator de \en il încasat

1. Veni îi tri din salarii
1.1, Titular

ALUN AR U ADINA TRIBUNALUL ARAD 
STR, V. M ILEA N R .2-4 GREFIER 29.615 LEI

1.2. Sot/sotie
ALUNARU CRISTIAN 
CLAUDÎU

TRIBUNALUL ARAD 
STR. V. MILEA NR. 2-4 JUDECĂTOR 95.578 LEI

i 3 . Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

J. Venituri din cedarea folosinţei kimmilor
3,1. Titular

3.2. Soţ7soţie

4. Venituri din inrestitu



1 t

• I Sursa \  ciutului: Serviciul prestat/obiectul 1 Venitul anual
V 1 li V â l V <411 /. i «i'iiiiut , Nume, adresa generator de venit încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7,3. Copii

fi. Venituri din alic 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

11 iunie 2015



D E C L A R A Ţ IE  D E IN T E R E S E

Subsemnatul/Subsemnaia, ALUNARU ADINA , având funcţia
de GREFIER la TRIBUNALUL ARAP ’ ,

CNP , domiciliul

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 >i membru în asociaţii, fum

anii societăţi naţiom 
laţii sau alte rrgaui/j

de, instituţii di 
iţii ncgiivernan

credit, grupuri d<

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totaiă a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1 S.C. MAŞTER CREDIT S.R.L.
Timişoara, str. Memorandului nr. 35, ap. 1, anexa 1, 
jud. Timiş

Asociat 14 140 lei

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
!.-.-regiilor autonome, ale companiHor/tocfctăţilor naţionale, :de instituţiilor de credit, ale grupurilot de interes 
j economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernameutale; _ _ _ _ _  _ _ _ _ _

, . /  . i Calitatea detinută I Valoarea beneficiilordenumirea şi adresa -p _ „  __ . . _

3. ( aiitatea de membru în cadrul asociat ¡Hor profesionale î. vai: sindicale

4. < '¿i iii st tea dc membru m organe!»- ric conducere, administrare ş; tonirui, retribuite sau ner■ctribuiic 
deţinute în cadrul panidetc-r politice, funcţia detinutâ ş* denumirea partidului politic

5, Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile* obţinute ori aP;'>#c- 
In derulare în timpul exercitării fum: fiilor* mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de !a bufetul de 
stat, local hî cim fondnri externe ort îm beiate cu societăţi comerciala cu capital de stat «a« unde statul 
acţifMiar majomar^minoritan

I



Iasütutia ! Procednaprin !
anùælanta: ! eareafeă | Tipul

aşi | Înoedinţai | a r t a c tu l i i
|_ contractul _ !

T

5.1 Beneficiarul deoortaact: numele, 
prmjmeîe^denumirea şi actesa

Dala
încheierii

amtraetului

I'Xiitiia
amteetuiui

Valoaiea 
totală a

avitiaciitiui

Titular

Soi/sotie

Rude de gradul!^ ale titularului

Societăţi cometdale/ Peisoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale' Cabinete 
individuale, cabinele asixiate societăţi 
ci vile profesionale sau societăţi civile

iii

n Prin rude de gradul /  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul 

soţul/soţia şi iudele 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 \ deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modui de dobândire a acţiunilor.

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

.1

Data completării

11 iunie 2015



Subsemnatul/a, 
de G REFIER.

CNP

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
ca împreună cu fam ilia0 deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

L Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

• .
Adresa sau zona Categoria* Anul

dohând;rii Suprafaţa Cola-
parte

Modul de 
dobândire Titularulr) J

................ :.......................

2007 1 f (54 mp Vi Cumpărare V2 Munteanu i
Costel |

i
................................ !

3 2005 714 /2 Moştenire Vi Roiban | 
Mariana
Magdalena |

1|

* Categoriile indicate sunt: (!) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află fn circuitul civil.

*2) La "Titular'’ se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, coîa-parte şi numele coproprietarilor.

K O T A :
Se voi declara inclusiv cele aflate în alte ţari.

Adresa sau / o na ('alegoria* d0|^ ' ’|' I.ii ¡Suprafaţa
( «ia
pa rte

/ Modtîl  de  1 . :;i.. : ■ ■ Vn ■ : J 
dobândire j P »  |

? ;?nn~ i ? i mi)
j i "
: ■ : ■ i: : ■

>2 Cumpărare r-4 Muntcanu |
| Gostel 1

1 I 1 j 1
’ ..... " 1 .......... . . , j- j f

i j j  1 1 [ j
“ 1 J

! S

T t  f BIIN A l. ü  î Â t  A O 

Nr... ... ...( *y [ ~'U

D E C L A R A Ţ IE  DE A V E R E  ~ ~

MUNTEANU NSCOLETA SORINA _ _ _ _ _  , având funcţia
Ia TRIBUNALUL ARAD



* 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, eota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace d e  transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca N n de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Autoturism Volkswagen 1 2001 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.

Descrierc sumară i Anul dobândirii Valoarea estimată

IIL Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro flecaré, şl-bunuri imobile. înstrăinate' în
u lt im e le  12 luni

N atura bunului i Data ! Persoana către  care s-a ! Form a i ^  , t
_  în s tră ina t j îtH trăioâriî ■■ Înstrăma_r_ ; __jasft-áinarii ; ;



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 7  H Sot^vâloare ia zi

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

. NOTĂ. ;  .
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

I F.uiitcnt titlu/societatea în care persoana este j Număr de titluri/ ! , . Ii , Tipul“ . w . . ! Valoarea totala la zi; acţionar mn asociat beneti ciar de împrumut 4. \ cota de participare i

. Í .1

í i

f 1

3



*Categoriile indicate sunt: (I )  hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni): 12) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale: (3) împrumuturi acordate în nume personal,

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însum ate 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 m ni Scadent la Valoare

BANCA TRANSILVANIA 2007 2032 1.300.00u.u00 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*

Cili« a  realizat venitul Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Oblectiil 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

L L Titular ; TRIBUNALUL a r a d ; GREFIER i (JREFIER^f. 1 f ' /#t*7

! .2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi îraîaţiiie uzuale primite din partea rudelor de pradal l <i al lIdea,

4



V il. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr* 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

C i n e â r e a t a t v S t u I  L ' V  S « « «  v ^ k u ^ u T  ^ S e r v i c h , !  presţat/O biectul j Venitul anual
j numele, adresa j generato r de venit | încasat

i . Venituri din salarii
L i. Titular

1,2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2,1. Titular

2,2. Sot/sotie

J. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3,2, Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4 .1. Titular

4.2. Soţ;soţie j ;

1 ! :
,1 Veni tun din pensii j

5 J . Titular i
i

5.2- Soţ.'soţie

Veniinri din aeiivuâii agricole 
■■■ ' Ti iubii'

5

: ; ; i
i



\ 1 I 1
6,2. Soţ/soţie

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa
Serviciul prestat/obiectul J Venitul anual 

generator de venit ) încasat
7. Venituri din pix mii .şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3, Copii

Venituri din uite surse
8. Î . 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

Î0.06.2015

6



T R I B U N A L U L  A R A D  

N r,... .......0 ^ ^ .

DECLARAŢIE DE AVERE Da“-—
J & S

Subsem nata T IR ! AN CLAUDIA LA VIN! A , având funcţia
de G R E FIE R  Ia TRIBUNALUL AMAD _ _ _ _ _ _ _

CNF , domiciliul

« *

cunoscând prevederile a rt. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p roprie  răspundere  
că îm preună  cu fam ilia1* deţin urm ătoarele:

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

I. Bunur i  imobile

1. T erenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categorin*
Anul 

dobândii fi Suprafaţa Com
parte

Modal dc 
dobândire . ţ  î tu Iar ul!)

* 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 copropri etate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. C lădiri

N O T Ă :
Se vor declara inc lus iv  cele aflate in alte ţâri.

j : . A d r e s a mm zonă .. < a u ^ r a *
A n u l

d o b â n d i r i i
S u p r a f a f a

C o ta -
paru-

"AvAiV. ..U; 
íf:i?>fwdí»‘*;

' T î 'u iaV « !^ "  '

200  î 4 ] m p .f¿ c u m p ă ra re T ir îan  Danie]

2008 91 mp lA c u m p ă ra re T ir îa n  .D an ie l , .

i

1



# %

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

*2) La 'T itu lar” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietare, cota-parte şi numele coproprietarilor.

O. Bunur i  mobile
L Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

Dacia 1 1980 cumpărare

Peugeot 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 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

. . .  . . . . . . . .

• • ■ ■ • ■ ■ • • • • • • . • • ■ ■ • • • • • • • • ---- T—• ......................... ................... —

III. Bunuri mobile, a căro r valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
iiltiuieî© 12 liiiîi

Valoarea



*

I

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şt adresa acesteia ■ Tipul* ■ . Valuta Deschis m an.ul - .Sold/valoare !a zi ■,

_____________________

Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cară); (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 însum ată a tur or or 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate,

J l'.uiitem liilu/souetafca in care persoana esle

P

lipul*
Număr de iîtlun/ ; ^  . . .  . i 

 ̂ ^ . v ■. Valoarea -totală ia /j ; .C 0 t a - . - d e - p a 1

j i

i j
f i 
i ........................................ I.

1 ............ !
!.............................................................................................. J
?.................................. ..................... .............. ...-__________

i î I i
! ......... i
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* Categoriile indicate suni: ( l ) hârtii de valoare deţinute {tuluri 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 In 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 In anul Scadent Ia Valoare

VI. C adouri, servicii sau avantaje prim ite g ra tu it sau subvenţionate faţă  d e  valoarea de piaţă, din 
partea  unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale^ regii autonom e, 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:
i ţ i i  mele, adresa

Serviciu! prestat/Obieetvl 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

j . l .  Titular

i
1

Î.2. Soţ/soţie :

1.3, Copii

*Se exceptează de la declarare cudomiîe şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi ai IIdea



VII. Venituri ale declarantului şi sie membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

C ine a realiauil venitul | ' Sursa venitului: 
num ele, adresa

Seri îtiu i pi csía í/Ó h itv t.ií 
w n e ia to r  ííe >.enit

[ Venito! Mxml 
■■■ încasa t

/. Venituri din salarii
1.1. Titular 
TiRIAN LA VIN IA

Grefier 49.478 lei

1.2. Soţ/soţie 
TiRIAN DANIEL

SC LAGERMAX SRL
CURTICI, JUDEŢUL ARAD

Conducător auto 33.245 Iei

L3. Copii
TIRIAN VLAD GEORGE ALOCAŢIE DE STAT

504 lei

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2 2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3,1, Titular

i

3.2, Soţ/soţie _ _ _ _ _ _ — — -------— _  _ _  _ ---------- — .... — 1

4. Venituri din investiţii 
4,1. 1 itolar

;__— ——— . —:—— —>- ii
4/2. .Soţ/soţie :

■ : ■
l

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<: :

■ ■• . :
5. Venituri din pensii
5. i , Titular

i
.................................

—..—  -----— ......— ............-Í
¡

i1

■■■■■■■■■■■■■■ ■ j

5.2. Soţ/soţie [ j
I

5



6: Venituri din-activităţi agricole
6.1. Titular

6,2. Soţ/soţie

Servidul prestat/ohiectuI 
generator de venit

Venitul anual
încasatCine a realizat venitul

Sursa venitului: 
Nume, adresa

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8, Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării

10 iunie 2015
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T R t B U N Ar , rr
Nr. L'

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, ŞODINCA SANDA-COSMINA , având funcţia
de consilier serv. economic ia 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.

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se afla în circuitul c iv il

*2) La ’T itu lar” se menţionează- în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

. 2» C lădiri :

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte târî.

....... ......... .............  ‘ " î • •' ‘ ....~. p
Adresa sau zona Categoria* ; . * . . . .1 dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 

dobândire Titularul21

(!) j 199e)
1

10 i mn l / i comparare devălmăşie cu 
soţul

H j i ; Ij C - s 1
h  '' A: "  “ f 2t»8 i e  ¥auzare

: i !
i 01 mp î/ i cumşamm u c v ;;i Ï m a?¡ü e c u

s a p i

1



______________ ________ f f i I ¡ _____ i________________
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 

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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

autoturism Volkswagen Polo 1 2005 cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

III, Bunuri mobile, a căr&r vatoare depăşeşte 3*#0§ êe ear© flecare» şi bunuri ixnofcife ïastrliiate în 
iiftiHiele 12 iu.oí

Natura bonului i Data ; Persoana câ<r«» care s~a : Forma : , .  ,
Uî'*-.î V'ií îs? yt i ; iîîMr.^ïïîiîî'U ' ?USîr:î?£i;ţ ? . ífí^rSMüH'U ;

2



f

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: ( I j  cont curent sau echivalente (inclusiv cară); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare/se vor declam  :-ceÎe::q^erehie anului fisc a l anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu tu ro r 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările in străinătate*

-------- ^ ^ ------------------------------------------ - ------------------------------------------------- 1
Lmitent titiu/societateu m care persoana este |

L acţkmax sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Siimăr de ti 
o ta de^pa rţi

------- --------- !

V aloarea totală la /

SIF Banat-Crisana i 500 acţiuni" 1/2 dintr- \
1 un certificat de j Nominal 50 îeţse
I P I acţionar moştenit de Itranzacticneazâ cu 1,46
1 SGf5astefior oobsndit Jleî/ăcţitine
1 la privatizarea in j

3



f  , **

masa

*Categoriile indicate simt: ( l )  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,

VI. Cadouri, servicii sau avantaje prim ite g ra tu it sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi com erciale, regii autonom e, com panii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice rom âneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorii lui, a că ro r valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

.. . ! Sursa tcnituiui: I Scrvteiu* prcstat/Obieclu! i Yenriu! ariuai
C ine a realizat venitul t . \  i •* !numele, adresa ■ generator de venit *. încasat

.......... -...................  ..f  • "• ....... .......  •• •
. Titular

4



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

VH. 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 declam inclusiv veniturile provenite din străinătate.

C inr a r ta lk a t  venitul Sursa vroitului: 
nume Ic, »d ress

îîet V teiul i lu t  Iul
* M. • Ú - _f 1 . .generator tic  vcmi

Venitul anual 
încânt

/  l e nil uri din solarii

1.1. Titufar Tribunalul Arad
Activitatea de consilier serv. 
Contabilitate,drepturi salariale 
restante

44.676 lei net

1.2. Soţ/soţie Tribunalul Arad
Activitate de 

judecător,drepturi salariale 
restante

181.951 lei net

1.3. Copii Alocaţia de stat pentru copil Alocaţia de stat pentru copil conform legii,42 
lei lunar

.
2 Venituri din activităţi mdcpemteme

i l .Tr tuhr  j

\2 !, V*t soţie
1

3. \ cm tun din udarea ttdnsinfei bunurilor
3.1. Titular

3.2. So^soţîe

14 Venituri din investiţii

5



4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii"
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din act ivităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/sofie

m - »Nume, adresa generator de venit
Venitul anual 

încasat
7. Venituri din premii şi din jocuri de. nome
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din câte surse
8.1. Titular I

:8.2. Soţ/soţie
, ■ > * _ ,, . . . , Ţ  Membru în B.E.J. Arad- 
Instituţia Prefectului Arad . - . .I Aleseri fciiiropB rlăinsiitorc

5742 iei net

, . _ - . . , , Membru m B .EJ. Arad- institatia Prefectului Arad ! . .  . ^  ,i Alegeri Prezidenţiale
5860 lei net

8.3. Copii
!

— -------

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

Data completării

. . . lfr M ife - 'Ş iS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Subsemnatul/Subsemnata
de GREFIER

CNF

DECLARAŢIE D E  A V E R E

. MEŞTER FLORICA
Ia TRIBUNALUL ARAD

, domicitiui

1 t l B C / W â L £ / i  Apăr*
N,-~~...S t / a -, -,0 '
mm

«având funcţia

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că îm preună cu familia” deţin armatoarele:

) Prin familie se înţelege soţul/soţia şl 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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţâri.

\nul i . , . . .  .... ) .StiprUiila dobândim *

2003 j 50inp/5 ha

( ota-parle Modul de 
dobândire . vY\;

Cumpărare Meşter Florentin

î

-î.j
~ -- ---

* Categoriile nxlicatc .sun!: ( J } apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comcrciaie/de-
jroduciie,

*2} La ’Titular" se menţionează, m cazul bunurilor proprii, numele proprietaailui í titularul, soţiil-soţia, 
;opiîulj, iar m  cazul minorilor in coproprietate, cota-pane şi numele coproprietarilor.

li. Bimuri mobile
L Autovehieule/autotur^me. tractoare, macini agricole, şalupe, iahturi şl alíe mifi^âce âe transport cart «mc supuse 

ünmafneuJárn, po trm i fegH



wi Nai util Marca Sr. A i bucali ! Anul de fabricaţie Modul de dobândire

1
!

|

I| |

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de arta şi numismatică, obiecte care fac 
parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

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

D escrie re  su m a râ Vinii duliâiid irii V a lo a re a  e stim a tă

Iii. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele î 2 luni

Natura  bunulu i  înstrăinat Hala înstrăinării Persoana c a d e  cure s-a Înstrăinat l o r  ui a uisirúínarii V a lo a rea

IV. Active financiare

L Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cârdurile de cred it dacă 
valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O 1' Ă :

■e din străinătate.



*Categoriile indicate sunt: ( ! )  cont curent sau echivalente (inclusiv cârd): (2) depozit bancar sau echivalente; (3j fonduri de 
investiţii sau echivalente, inclusivfonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cete aferente anului fiscal anterior),

2, Plasamente, Investiţii directe | t  împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de
curo

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

l.mtu'ul liMu/socuMiitea iu van pvrsoana este acţionar sau 
asociat, beneficiat de împrumut i ipul cota de participare yalokriăi totală la /I

*Categoriile indicate sunt: ( ! )  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 bencffciul unui te r ţ  bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea

îusumâtă a tu turor acestora iepăieşte '5.^00de:eiiro

NOTA:
•'C - or declara induşi <• Ic îro:inoju ic’jrnMÎa'c ,n . 'n ir^ a tc

vL C sfhjuvL **er'-Atii say a' aiuajc primita -¿rsim'i v n f s a  ele 'paloarea ie  :pia|Sţ i a  :,s« fe a  unor persoane,
î.<rgaRt#:a»iî, societăţi c/Mtterciak'. rvi'n autonome* r.hmpunii-/*c*eietâ.ţi ă.-inon,.i» mm imtitmiit peMice mMMmmiî mm străine» Inclusiv burse^
credite, g a r a n ţ i i , . d e c a n t ă r i  de cheitîtielL it it t i?  t ir x â i  c e le  a ; -  /m g â ja t e r t iit if ,  a  c i r o r  valoareindividuala f t e p lş e f t e  S § §  i e  e«ro*
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Cine a realizat wnitul
Sursa \ ciutului:
nuim k\ adresa

S er\kh il prcstat/Obiectul 
geacrator de venit Venitul anual »itrasst

!. 1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3: Copii

*Se exceptează de ia declarate- cadourile şi iraiauile uzuale primite din partea rudelor de gradul /  şi ai îldea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscaf încheiat (potrivit art. 41 din Legea or. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

. . ; Sursa M’iiitului: S tTunul prvsial/Obicctul 1 Vettifttî anin*! Cine % rem/M venitul j , , 1 ' .  ̂ ,v 
; ! ... . .  } i u m e l e , a d r i ' s a  f .. y e u i r a t u r  d e  v t i n i i . . .  . .  j  . î n c a s a t

L Venituri din salarii

1 . t . T i t u l a r TRIBUNALUL ARAD GREFIER 5 1 8 9 9

1 . 2 . S o ţ / s o ţ i e

Biotek Technologies
PFA
Consiliul Local Ghioroc

asociat 
a s o c ia t  unic 
consilier 2 5 2 0

1 . 3 . C o p i i

2. i'cfufuri din activităţi independente

2 . 1 . T i t u l a r

2 . 2 , S o ţ / s o ţ i e .

1  Ycniiîtn.dm cedări lmnunir>r
------ , ------------------------------------  .

---- ----------—  —

T
3 .Î. Tituiar

- ....—.... - .....—..— ...... - ......— ..... - ...... ---------------  -- ---- ---------------- ---------_

3.2. Soţ/soţie

4 Venituri di» ut vestiţii

4.1, Titular

4.2 Sol soţie



1 i '• i i !

5. Venituri'dinpensii ■
5.1. 1 îîij iar

|
5.2. Soţ/soţie |

|
6. Venihiri din activitan agricole
6.1, Tituiar

6.2. Soţ/soţie

Venitul anual 
încasat( ine a rtiili/at tenii ui Sursa venitului: 

Nimic, adresa
Serviciul presfat-ohiectul generator 

de venit
7. Vcniiuri din premii ţi din Jocuri de noroc

7.1, Titular

7.2. Soţ/soţie

73. Copii

8.'Venituri din alte surse
8.1. Tituiar

8.2. Soţ/soţie

8.3, Copii

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

Data completării 
10.06.2015 '





DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata, 
de _ _ _ _ _ _  grefier şef secţie

CNP

_  MATEI MARIA, 
la TRIBUNALUL ARAP,

T R I B U N A L U L  ÂRAD  

hU % i  ß V y  20 ^

având funcţia

domiciliul în

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. 

L Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

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

Categoria* Anul Cota-
partc

Modul dc Titularul0
.'lU v L\ 2005 2000 mp U- cumpărare 'Á Matei Dorel

3 2006 1440 mp U cumpărare ’/2  Matei Dorel

3 2008 2880 mp 1/1 moştenire

3 2012 2880 mp 1/1 uzucapiune

* 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 proprielamlitiXtitoÎariii, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietare, cota-pârte .şi numeÎs:. coproprietarilor.

2* Clădiri

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

Adresa sau /ona
...................  ............— ----------- - — ---------

Categoria* ^ " ^ S u p r a f a ţ a

I 2001 98 mp

Cota-
garte

.Modul de 
dobândire

cumpătare

1 itularul: '

W Matei Dorel

2 2ÛÛ8 220 mp i 1 moştenire

3 ! ?v \ 1 ; *o mp i yop'j rair-’ vi Matfi Dc rei

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 Dacia 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

I ■■■■■■■■
...... .........

” ■ ■ ■ . — - — . . .

III. vafoafe-depăşeşte euro flecarc. şifettiiiiri imobile înstrăinate în
ultimele 12 I«n!

Natura bunului
înstrăinat

Data Persoana către care s-a
înstrăinării înstrăinat

!

Forma
înstrăinării Valoarea

...................  - - - .£ 3
!

Í 1 1

2



IV. Active financiare

L C onturi şi depozite bancare* fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şî 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 fn anul Soid/valoare la zi

J*Categoriile indicate sunt: ( I )  cont curent sau echivalente (inclusiv cară); (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.

acţiuni sau pifrţi 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, daeă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în unul Scadent la
------------------------  ----

Valoare

Banca Comercială Română 2011 2016 9.000 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*

Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
A .mea sat

1.1. Titular

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

13, Copii

*Se exceptează de ta declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al U4ea

4



VII. Venituri ale declarantului şi aîe membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit a r i 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTÂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate._______________________________________

C Inc a realizai vonitnl Sursa urnitului: 
numele, adrcM

Serviciul prettat Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
incatai

j /. Veni tivi tfin salarii
1.1. Titular

Matei T. Maria salar: Tribunalul Arad angajat 61674

1.2. Soţ/soţie

Matei A. Dorel
salar: Compania de Transport 

Public Arad angajat 12500

1.3. Copii

2. Veni tun din activităţi Independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3 Venituri din cedan a foltutnfvi hanurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4 f « nituri din imcxttfii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

[ 5. Venituri din pensii
IS.I, Titular

5.2. Soţ/soţie

[ó. Venituri din actMtăţi agri< oIc
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

5



*

Cine a reali/at venitul
Sursa venitului:
Nume, adre?»

Servi ciul prestai/obiectul 
aenerator de ţenit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării 

.. 10 iunie 2015 ...



DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, Roşianu Cocoş Iulia Georgia , 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.

Adre.su sau zona Categoria1* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-
parte

Modul de 
dobândire Titularul1’

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 civ il

*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 L  * , I Cota- j Modul de

- i a i* ». î Supriiiăts! . 1 3 1 ^1 -dobândim 1 i parte dobândire Titularul2’

Nu este cazul 1

* Categoriile M ica te  sunt: ( î)  apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă: (4) spaţii comerciale/de

*2) .La "Titular" se memmm&um, to c a tu l bunurilor proprii, 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprielarilof .

II. Bunuri mobile
L Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatrîcalării, potrivit legi*

S':vfî«r;i i k - h t i c i t ú  ■ Sfliîi de Mît  kiMif: ■ Vi**»«? îÎ<*i>ândiri-:



Autoturism VW 1 2008 cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anuldobăndirii Valoarea n tiffla li
Í

Nu este cazul

HL Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro flecare, şi bunuri imobile înstrăinate In 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Nu este cazul

Forma
ÎnMrflinàrii Valoarea

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care adm inistrează 
91 ad reia  acesteia

l ip u l1' Valuta Deschis in anul Sokl';\ aluare la zi

, N uestcco /u l
i......-.................... .................................. . ............... ____ _____ .......................................... .

*Ca/tgf>ntic indicaţi sunt: ( 1y ca n t curent sau ccfmu ü n fr  (inclusiv car di ,2 ' depozit bancar sat
echivalente i i i  fom h/n de investii a utu echiva ente inclusrrv fonduri privat sau
acumulare (ne w jt declara cele aferenţi anteriori

2. Plasamente* im est iţii directc fi împrumuturi acordate* daci valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depişcţtc 5.000 de «iro

N O I \ :
Se vor declara inc ‘ investiţiile şi m cipărilcfn imiiaic.

titlu MKklatw in care persoana « Ir
»MHrtitt beneficiar de împrumut

T i p u l -
Număr dr titluri/ 

cuta de participare
V a lo re a  tutuia Iu t\



*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. AJte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
a n : ............ Nu este c az u l................

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 Tu anul Scadentla 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, 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 reali/a t venitul
---------—-------—--------——--------

Sursa venitului: 
numele, adresa

Scrviciul prevta t/Obiectul 1 Venitul anual 
generator de venit { încasat

1.1. Titular Nu este cazul

1.2. Soţ N u este cazul

1.3. Copii N u este cazul

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

VH. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, r ia li/ju  în ultimul an fi*eal încheiat 
(potrivit a r t  41 din Legea or. >“ I 2003 privind* odul fiscal, cu modific*riIc completările

NO I Ă*

inclusiv venituri

Cine ¡i realizat venitul Surva venitului: 
numele, adresa

Serviciul prc*tat/Obieclul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1 /  Venituri din xalurii

1.1. Titular: Tribunalul Arad - Arad, Bd. 
Dragai ina, rrr. 2-4, Jud. Arad Salar

Venit net 
conform fişei 

fiscale: 
17.421 lei

3



1.2. Soţ: Erw 1 I )istribuţie Banat SA -  
Timişoara str. Pestalozzi, nr. 3- 
5. junj. Tîmi’j

Salar

Venit net 
conform fişei 

fiscale: 
40.287 iei

1.3, ( opil minor:
-  __ j . . . .  .

Alocaţie copii 1768 îei
....

2 1 enituri din activităţi independente
2*1. Titular: Nu este ca/ui

2.2. Soţ: Nu este cazul
J 1 a ni tun din crdurea folosinţei bunurilor
3,1. Titular; Nu este cazul
3.2. Soţ: Nu este cazul
4 Venituri din investiţii
4 1. Titular Nu este cazul
4,2. Soţ: Nu este cazul f___________  i _ _
5. Venituri din pensii
5. t . Titular Nu este cazul
5.2. Soţ: Nu este cazul
6, Venituri din activităţi agricoit
6.1. Titular: Nu este cazul

|6.2. Soţ. Nu este cazul

Cine a realizat venitul S una venitului: 
Nume. adresa

Serviciul presta (/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1 ?. Venituri din premii şi dtn focuri de noroc
7.1 Titular: N uesteca/ul

7.2. Soţ: Nu este cazul
[7.3. Copil: Nu este cazul
$. Venituri din alte surse

X 1 Titular Ministerului Muncii. 1am ii iei şi 
Protecţiei Sociale

Indemnizaţie creştere copil 
pentru perioada: ianuarie -  

iulie 2014
841H) Ici

Titular
Academia Română - Calea
Victoriei* nr. 115. Bucureşti

Bursă doctorală pentru
perioada 01.10.2014- 

07.10.2015.
5400 lei

¡8.2. Soţ: Nu este cazul
18*3. Copii: Nu este cazul

Prezenta declaraţie constituit act public şi râspuntl putm it k ţ ii  penate pentru inrvactiliitea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data com p k tir ii Srm nitura
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Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER

CNP

DECLARAŢIE DE AVERE

FORTON CORNELIA STÂNCI ŢA 
la TRIBUNALUL ARAD

, domiciliul

■riilBb'.VALUL ARAD  
Nr,
í&oi«

, 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 tari.

Adresa sân zona Categoria* Anul
Suprafaţa Cota-

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se afla 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, C lădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţâri.

Xdresîi s¡m zona ( ¡itcgoria* ! . A miI  1 Suprafaţa 1
j dobândim { 1 * j

Cota-
parte

Modul de 
i dobândire

■ţ j
Titularul*

I j | 78 mp |
-j---- ■
I Cumpărat Forton loan

. -i.\ ■■■ ■ ' ' i.- ■ ■ ■ - ..-ir

i 1 i i ....J...........  .................„i...... ..............!..

_ . —
j

Í....

_ _ _ _ _ — _

f I I I !  1

1



* Categoriile indicate surit: (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.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

»atura Marca \ r .  de bucăţi \nul de fabricaţii* Modul de dobândire

Autoturism Logan 2006 cumpărat

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.

1 •*’ l « 4 Anul dobândirii V aloarea estimată

——  -....— — -----. ------------- --------- — -------  - —— --------- --------- -— _ _ _ _ _ _ ......... ........— ---------

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

2



IV. Active financiare

L C onturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire şi investire, 
inclusiv cârdu rile  de credit, dacă valoarea însum ată a tu tu ro r 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 /i

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

2, Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara ind u sh  investiţiile şi participările în străinătate.

l\mitcnt titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat beneficiar de împrumut

T' i* Număr de titluri/ 
*^U cota de participare Valoarea totală ta zi

]
Î

j — — ----------— ... ........ —— _

i i

l j

*Categoriile indicate sunt: ( î )  hârtii de valoare deţinute ( t it lu r i de siaî, certificate, obligaţiuni); (2j 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3 ) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active p roducătoare  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.

'
Con tractat în anul Scadent la Valoare

Raifaisen Bank 2011 2017 14000

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*

C ine a reali/at \enitul
Sursa \e  ni tul ui: 
numele, adresa

Serviciul prestat-Obiectul 
generator de \enit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

j

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al H4ea,

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 com pletările ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

C ine a realizat \enitul
Sursa venitului: 1 Serviciul prestat/ObicctuI 
numele, adresa ; generator d e \enit

\  enitul anual 
încasat

/. Venituri din salarii
1. 1. Titular

Forton Cornelia Stăncuţa Tribunalul Arad Grefier 54390

1,2. Soţ/soţie
Forton loan Pensie boală 7200
L3. Copii :

2. Valiltiri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei fumurilor
3.1. Titular

3.2, Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4 .1. Titular

4.2, Sot'solie

5. Venituri din pensii
5-1. Titular j \ j

5.2. Solv solie

fi Venituri din m //,!;;

6.1. Titular T
• . . . . .  . ; ' ' ' . .

6.2. Soţ/soţi^

5



Cine a reali/nt \cnitiil
Sursa venitului: 

Nume, adresa
Servidulprestat/obîectui 

generator de venit
Venitul anual

încasat
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
1,1. Titular

Ţ
7.2. Soţ/soţie 1

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 sa» 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

10.06.2015

é



Subsem natul/Subsem nata, STOINOIU M ARIA CORN ELIA
de G R E F IE R  Ia TRIBUNALUL ARAD

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile a r t  326 din Codul penal priv ind falsul în  declaraţii, declar pe p roprie  răspundere  
că îm preună  cu fam ilia1* deţin urm ătoarele:

DECLARAŢIE DE AVERE$

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

L B unuri im obile

1. T eren u ri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

î f t lBUNâ.
Ni

7 ÂWA
h * 'n u

, având funcţia

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier: (3) intravilan; (4) luciu de apă: (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se afla în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în eoproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2« C lădiri

N O T Ă :
i e  vor declara inclusiv cele aflate m aite ţări.

Adresa sau zona < ¡itlMŢf.rin
\niil

dobândirii Suprafaţa (o .a -
A uf Apai te r : : r ;

■ ........ “ "



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

*2) La 'T itu lar’’ se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în copropri etate, cota-parte şi numele coproprietari lor.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

IN a tura Marca \ r .  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

L - ... -
III. Bunuri mobile* a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate in 

ultimele 12 talii

Natura hunului 
înstrăinat

Du ta 
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

2



IV. Active financiare

L Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia carc administrează 
şi adresa acesteia Tipul* V aluta Deschis în anuí Sold valoare la /i

.

*Categoriile indicate simt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cară); (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.

Im iten! titlusocietatea în care persoana este 
acţionar sau asociat beneficiar de împrumut Tipul* .Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

i
i

^Categoriile indicate sunt: ( ! )  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 51)00 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.

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*

*Se exceptează de Ia declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul / şi ai lî~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 prostat/Obiectul 
generator de \euit

Venitul anual 
încasat

/ . Venituri din salarii
1.1. Titular

Sloi noiu Maria Cornelia Tribunalul Arad Grefier 35746

1.2. Soţ/soţie

13. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunuri h r
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 .. __ _ ______  ___  . i __ _ i

-

5,2. Soţ/soţie I

6. Venituri din ,<■; uzr:-„oic
o.l .  Titular

6.2. Soţ/soţie

5



„ , „ . Sursa venitului: Cine a realizat venitul .Nume, adresa
Serviciul presta 1 obiectul 

generator de venit
Venitul anual 

încasat
7. Veni tun din premii şi din jocuri dc noroc
7.1. Titular |

7.2. Soţ/soţie 1

---- -----
7.3. Copii

|
8. Venituri din uite- surse
8.1. Titular |

8.2. Soţ/soţie

I

8.3. Copii

|

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

Data completării
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsem natul/Subsem nata,

de G R E F IE R  

CNP

IAN A RAMONA M ON ICA  , având funcţia
T ribunalu l A rad -  Secţia de contencios adm in istrativ  

la şi fiscal

, domiciliul

cunoscând prevederile a r t  326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p roprie  răspundere  
că îm preuna cu fam ilia1̂ deţin urm ătoarele:

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

I. B unuri im obile

1, T eren u ri
N . Q Ţ A ; ...
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari,

^C ategoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă: (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se afla în circuitul civil.

*2) La "T itular’ se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul soţul/soţia, copilul), 
iar,în. cazul bunurilor în  eoproprietate^cota^aite ş î.M  ......

2, C lădiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cmc dilate m alte ţari.

\drev» <*î»n /nmi Categoria*
Anul

dobândirii Suprafaţa]
Cota- Modul de 

dobândire titu larul’1

' apartament 2007 94 mp j 1/i cumpărare

i 1
■

L.............................................................. L
iî

.... .............................. ........ ............... . . . . . . i .....................................................................................

I



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

*2) La "Titular'’ se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numeie 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 tran sp o rt 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. dc 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.

Descricrc sumară Anul dobândirii V a 1 oarea est! mată

i

j

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

ultimele 12 luai

Natura busului 1 Dat# : Persomm câtrf care ; Ferma i ■ ■ , ■ >i „ . . i _ ~ „ î „ , „ .. î Vaioarea ;
râmat - înstrăinăm • iiisframat ' uastraiiumi ? !



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 lipul" Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cară); (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 şl împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însum ată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă ;
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate,

fi I initent titlu/societatea în care persoana este 
: acţionar sau asociîif beneficiu r de împrumut

! .Număr de titluri, 
cotii Valoarea totală la zi

3



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

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însum ate 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

Banca Românească 2007 2042 38.000 euro

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje prim ite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea  unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonom e, com panii/societăţi naţionale sau 
in stitu ţii publice rom âneşti sau străine, inclusiv berse, credite ,.garan ţii, decontări de cheltuieli^ altele decât 
cele ale angajatorului» a că ro r valoare individuala depăşeşte 500 de euro*

, , i Sursa venitului; 
( ine a reali/at menitul , .numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul ; \  enitul anual 
generator de venit încasat

1.1. Titular ]
----- _  — ~ ™

1,2, Sot/soţie {■

î| .........................................

1.3. Copii |
ş
! ... . ... .. . . .... , •.....,.......... ........ ... ... .

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

4



VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultim«! 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.

5



6.2. Soţ/soţie

Cine a realizai venitul
Sursa \enitului: 

Nume, adresa
Serviciul prestat obiectul 

generator de venit
Venitul anual
='V încasa t .

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7 .1. Titular

1.2, Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din aiîe 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 iunie 2015

6



T R I

Nr.__
B m

^ A U J t  A W A B

-■f /P 'L  20 

s ~ o e » v r
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Consilier economie

CNP

Botos Simona Olga ta
la Tribunalul Arad

, domiciliul

, având funcţia

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

* î ) 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 In alte ţări,

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3} iTtîravilan: (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se â i ă  în circuitul cîvil.

*2) Ua ’’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 m alte ţări,

1

1992 50, I Ornp ( 'urnp
• J'.

Botos loan |
ii j

1 1

r  i i  i 1 i î

1



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

Descriere sumară Anul dobândirii V I '

L_ ________  _  ... .. i ______________  _  „  ....

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

Natura bunului 
înstrăinai

Data Persoana către care s-a 
înstră i n ă ri i înstrâ i n a1

Forma
înstrăinării Valoarea

?
1

£
!__ ■ ________ L_

\
î

2



IV, Active financiare

L 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 cui o

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 cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de 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/ . . .  , , ,, . . Valoarea totala ta zi cota de participare

1

_ —— ...= _ • -------— _--
x .

\

^Categoriile imăimie smnt: (1) hârtii de valoare deţtm âs (tîtîmri de sMi, certificate, M î^aţîum ); (2) 
acţiuni sau piiril meiale 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

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*

( ine a realizat venitul

l . i,  rilular

Sursa venitului: 
numele, adresa

Scrviciul prestat/Obiectul

1.2. Soi solie 

1.3. Copii

— ....— ______—

r

*Se excepiemă de ia  declaram cadourile şi -trataţiile muaie primite din partea rudelor de gradul I şi al ll-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 \enitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obieciui j Venitul anual 
generator de venit încasat

I . Venii uri din salarii

1.1. Titular Tribunahil Arad Str. V. M i 1 ea
■ .. Nr.2~4 Salarii 23.807

1.2. Soţ/soţie Cet Hidrocarburi SA Arad 
Bdi.M am u Nr,65-71 Salarii 21.998

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1, Ti tular '

2.2. Soţ/soţie

3/Vemtüri din cedarea folosinţei htmimlâr
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4: VemiMri dm  ^  , . . . . - . . . . . . . . . .

4.1. Titular I
_  “ ”  j " ~

4.2. Soţ/soţie

5. V'eiimţri dm. pensii ' : - ------ • .. !

-5.1. Titular ........ -...... —.........~  —  —  — j .... .....- ........ —......j

5.2. Soţ/soţie r  ^  i
| |

ă:_Vem turrSnmîm0iiăgryole:: j
6,1. Titular ( 1 j j

6.2, Soţ/soţie



Cine a realizat \enitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Se rv ie iui p resta t/obiect u 1 
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

(% Venituri din uite surse
8.1, Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public ş* răspund potrivit legii oenale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării i

10.06.2015



DECLARAŢIE DE AVERE

Szamcsek Veronica

T R I B U N A L U L  A R A D

N,.__&>/&> ' 20

Subsemnatul/Subsemnata,

"IU

, având funcţia

Tribunalul Arad
de

CNF

Grefier ia

, domiciliul

cunoscând prevederile a r t  326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia^ deţin urniătoarele;

* 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.

Ad ’sh au /ona
-.......... ....................,

Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire

; ;

.........
---Ţ~

■ ■ ■ ■
..-2 •'

* (/alegoriile 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, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul soţul/soţia, copild). 
■ ar in cazul bunurilor în coproprietale. cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N OT Á :
So vot' declara inclusiv cele aflate în alte ţări

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comercial e/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
t .  Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Satura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie
’ ............. ' •.

Modul de dcbâiWVc

Autoturism Skoda Octavia 1 2013 credit

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de a rtă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căro r 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

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

h — .

IIE; Bunuri a căror valoare depăşeşte 3,000 ie  ear» fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni



"

.....  .....

—,—

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 institutii financiare din străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cară); (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.

\ mi Unt titlu MXMftatcu în cure persoana c*tc 
.ti ţionn» sun »«ocint/hrrirnctar dc împrumut lipul* Num Ar dc lifturi 

cota dc participare
\  rtloiirvii totali l

....... ....—  - .....-  . —

^  : > ....

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

¿ ^ 1 — — - —
1 ....... — .......i i

i

3



*Categoriile indicate sunt: (!) 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

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
 ̂ ---  ... ---------------- - ; • •• ••• .

S Valosirt

Porche Bank 2013 2018 18.000 eu

I

... — — — j

.............................  i
J

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea iiaor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice rom âneşti sau 'stră ine , inclusiv burse,.credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare Individuală depăşeşte 500 de euro*

i a rc»M/at veni mi

IT. Titular
. . ........................  ! ...................... .................

Venitul iii;ii ?: 
îm in i

C,2;C : .

... . . . . .
■

1,2. Sot'soţie

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

1.3.-Copii
€ .....

*„SV exceptează de la declarare cadourile şi trataţii le uzuale primite din partea rudelor de gradul / şi al l / îai
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.

( inc tt r e v e n i t u l Surva venitului: 
numele, ¡»dres»

Serviciul prcvtat Obiectul 
generator de venit

Venitul iin i il
ÎOCJiVH

j 1 i r¡ !¡n Siihtrii

1.1. Titular
Szamcsek Veronica, Calea 

Aurel Vlaicu, Bl. A9, sc. A, ap. 
23, loc. Arad

grefier/salariu 32.784 ron

ît

1.2. Soţ/soţie
Szamcsek Calin Iosif,Calea 

Aurel Vlaicu, Bl. A9, sc. A, ap. 
23, loc. Arad

economist/salariu 63.929 ron

1.3. Copii
Szamcsek Stefan Peter. Calea 

Aurel Vlaicu, BL A9, sc. A, ap. 
23, loc. Arad

Alocatie/elev 504 ron

'

\2. h  i/n fin itcliviluţi ituit fH fhh nic
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

IL .  ^ . -  -  )  -
]f  í ir i lin cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular w

3.2. Soţ/soţie

i» i ' i i  im n u  w/pt

¡4.1. Titular
1
i..................................................
4 .2 ..

j r

* tuluri Mu prnsil
5 A, Titular

¡ ... _........ ...............
¡5.2. Soţ/soţie
i 1 ■"" ...........-............ ■ —¡
i
I
i

5



;6. L Titular

i
6,2. Soţ/soţie ....

|

C îfîe a reali/at venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit
Ver.îtrl al

17. Ve nituri din premii $i din jocuri dc noroc
7.1. Titular

7,2. Soţ/soţie

73. Copii n n z :

_____ ........................... ........

\S Venituri din aha surse
8. L Titular

- • - - .......  - ■ ^ .

..........

8.2. Soţ/soţie .......... ... ..........  ...............

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

8,3. Copii

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

Data completării

10.06.2015

6



T R I B U N A t U L  A W A B

o
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata, Trif Andreea Ioana având funcţia
de grefier Ia Tribunalul Arad

CNP domiciliul

cunoscând prevederile a r t  326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1} deţin următoarele:

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

I. itanuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Modul dt Titularul1*I» s t u a m a K n i l i ■ M É M í I
Nu es t cazul

! .........................
i
i ..............................

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier, (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categc 'ii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

* 2 ) La "Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/saţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O T Ă :
Se c :

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comercia le/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 tran sp o rt 

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 teri tonul României 

la momentul declarării.

Descrierc sumară Anul dobândirii Valoarea cstin.-.Uă

Nu este .cazul

i
.......................

III. Bunuri mobile, a căro r valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinau în
ultimele 12 taa i

Natura bunului ! Data
înstrăinat ; înstrăinării

INu este cazul

Persoana cătrc care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării V a loare

2



IV. Active financiare

L Conturi şi depozite bancare, fonduri de Investiţii, form e echivalente de econom isire 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 piaţa însuma a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

. : uit titlu/societatea în care persoana este 
< mai sau asociat/bcnefidar dc împrumut Tipul* Număr de titluri/

Valoarea tot: Ia la zi
• -

Ml cazul
•

5

i
i

^Categoriile indicate suni: O ; hârtii de valoare deiimrie de siat.. certificaic% obligar,
aciluni sau părţi sociale în societăţi comercio le: (3) împrumuturi ac > ' în nume personal.

3



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

Nu este cazul

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

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoi re

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, 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 | Venit-U ai : J  
generator de venit înnis i'

! 1.1. Titular1

j 1.2. Soţ/soţk-
....

.........................  ..i . . . i

1,3. Copii

| |
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi ui / ¡dai.

4



VIL V enituri ale declarantu lu i şi ale m em brilor săi de familie, realizate în ultim ul an  fiscal încheiat 
(potrivit ari. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu m odificările şi com pletările u lterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

* i»e ; re a li/a t venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/O biect td \ Venitul anual 
genera to r dc venit ! încasat

/. i f i . i.ri Un salarii
l . i .  m uiar ■ \ ■ ■ : : ■■•.■■■■

Trif Andreea Ioana
............... ........................................

Tribunalul Arad grefier ■ 35490

1.2. Soţ/soţie
’

.

1.3. Copii
r —  ...................... ...................

2. Venituri d w á c tiv iíá iiíM é p é^^ te -^^^ i  : C tvw T -

Í ^ i ‘ 
, ""~1 
:

C m
 ;

>~¡ 
1

i

2.2. Soţ/soţie

,3. Vautim  ¿ f / w -vV:_--'f.' ; ■- T--;: '
3.1. Ti i. al ar

3.2. Soţ/soţie

4. í''V-WíYwî í
:4„ 1 Ti iui ar

_ _ _ _ _  |
i

|4.2. Soţ/solie
j -  -  ■ — j
í

1

i5 .1. Titular

1-5.2. Soţ/soţie

Í

5. IV- . : rj .lin t/t î¡vilăii agricole



Cine a reali/al venitul
Sursa venitului: j Serviciul prestat/obicctul 
Nume, adresa | generator de venit

Veiiîti 1 anual ; 
'.iiC'tsav

7. Venituri din premii $i din jocuri de noroc
7.1. Titular

ţ
i
1

7.2. Soţ/soţie
1

7.3. Copii j

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular î

|

8.2. Soţ/soţie |

8.3. Copii
i!i..........  i

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

Data completării Semnătura

10.06.2015



DECLARAŢIE DE AVERE

Subsem nata, 
de G refier şedinţă

CNP

Botis Daniela
la  T r ib u n a lu l A rad  «potia Í c iv ilă

domiciliul

având funcţia

cunoscând prevederile a r t  326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1* deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari.

Adr«*â <-iu io n i Categoria* Anul L # . 
dobândirii

Cota-
partc

Modul dc 
dubii ndirc

lilul.n  1

¡Nu1
r

* 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 'T itu lar'’ 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 in .. >«v cck  all ilc in alic i¿iri

V-Ir ui sau /oua Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa CoUi-

parle
Modul d«- 
dobândire

Ulula ui

! 1 ¡994 64 m2 1/ partaj

.... . ........... .......................
i
1

1



4

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

:î: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,

ÎL Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de tran sp o rt 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura

autoturism

Marca

Opel Corsa

. . .« ■ - , »... ..  ̂
mţ « « w

1

Anul de fabricaţie

2005

S'£W.■■£§■■■ ■&Í : : Í\
Modul de d c !)âadire

cumpărare

2, Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de arta şi de cult, colecţii de a r tă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însum ată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

..........................~ ........................ ..........
Descriere sumară

------  _  ......... ....... .... ...... . _ .......................................... .

Anul dobândirii I Valoarea estim tă

~ • ‘ ' ' ■ ■■ ■

i
. ............................ .............................. ......1.................. -..................... ... ...-..

iJL Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăisâîe în 
ultim eif 12.luni..

¡ni bunuiui Data Persoana cătrc carc s-a
Msrrâînârii înstrăinai

Forma ] 
i nst răi n firii Vah

2



$

IV. Active financiare

L 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.

: tiu-.ia care administrează 
ţ.i adresa acesteia Tipul*

1

Valuta
1 1

Deschis in anul Sold/valoare la n

■ ■ ■ 'v v- ' "•

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

^Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cară'); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acum uiare (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 ,000de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

‘ « u it titlu/societatea in care persoana este 
ia n,ai sau mmm

Număr de titluri/ 
cota de participare

Valoarea totali i

h

"Categoriile indicate suni: 1 / / hârtii de valoare deţinute ( UHur de  s ta t certific a ic, obligaţiuni}, 
aciiaiii sau pârii sociale în societăţi comerciale; (3) unpmmuiuri acordate in nmne personaL

3



f r

3. Alte active p roducătoare de venituri nete, care însum ate depăşesc echivalentul a 5.000 de curo 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 

asem enea bunuri, daca valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ;
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

■

Creditor Contractat iu anul Scadent la Valoerc
V ■

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de pia ţă, 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*

,'î'.v a reali/al \cnitui Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prcstal/Ohicclul 
generator de venit

Venit¡?faimai ■' 
încasat -

L lvT iM ar'' ■’ ]

!
L2. Soţ/soţie' ’■ !

. .....................
■ ■ ■ î

L j-. Coşii ■ i
' ' ■ ■ ■ is

1I

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al H4ea

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.

■ ne i realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obicctul 1 Venitul i-v. \ 
generator de venit Incaw i

1. Veni furi. din salarii
1.1. Titular ■
Botis Daniela Tribunalul Arad grefier I .10549

1.2. Soţ/soţie

;
1.3. Copii I

!
■ 2. Venituri din activităţi independente
,2.1. Titular
| ~ ..

|2.2. Soţ/soţie

i
■ 3. ¡'ciuritri din tcdaiwt folosinţei hitnuriltn-
3.1. Titular |

3.2. Soţ/soţie

|
\4. Venituri din investiţii
4 J , Titular

r - '
|4.2. Soţ/soţie

I . . . .  ____

J5.Í. Titulai 

\52  $ V Î/ S O ţ :£

!

6. Va:i;'nri din agricole ■ , :

ţ j I

6.2, Soţ/soţie „

} 1

§



( \c a rcaîi/at > enitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa
Serviciul prestat/obicctul 

generator de venit
V etntil an

ÎUC'l&i?
7. --nituri-din prenuisidiniocw'i-de noroc
7. L Titular

7.2, Soţ/soţie

73 . Copii ■ ■

\8. Venituri din a l le sur.şc

8 . l  Titular.

1
8 ,2 , Soţ/soţie |

..................... ..............}

8 .3 . Copii
....................................  i

j

|

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

Data completării
10 iunie 2015

§



ÜSiS

DECLARAŢIE DE AVERE

T f t f 8 Ü N ALCí 1L ÂWAff

Subsemnatul/Subsemnata, Costea Mihaela D aniela_____ , având funcţia
de Grefier Ia Tribunalul Arad _____ __  ,

CNP , domiciliu! __

cunoscând prevederile a r t  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.

extravilan arabil 2,40 ha 1/1 moştenire Costea Mihaela

faneţe 2009 550 mp 1/1 moştenire Costea Mihaela

* 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 m enţionează,'în cazul bonurilor proprii, numele proprietarului (titularul soţul/soţia, copilul), iar în  cazul bunurilor în 
coproprietate. cota-parte şi num ele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

Adresa sau zona
'

Categoria*
... ____

2

Anul

2007

Suprafaţa

D h-P 
-s-1440 mp 

teren

Cota*
. P I 1? !

1/1

Modul de Titularul’1 
^ â n c l ir e  .........1 U ___

moştenire 1 Costea Mihaela

!

I



* Categoriile indicate sunt: ( I)  apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţa; (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 fabricaţic
.........

Modul de dobândire

Autoturism Fiat 1 2002 cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
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.

Dcscriere sumară Anul dobândirii
.......................................................

Valoarea estimată
.............. ......... ........... ........................

IIL Bunuri mobile, a căror vafeare depăşeşte 3,000 de euro fiecare, şl bunuri im obile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către carc s-a 
înstrăinat

Forma 1 
înstrăinării Valoarea

¡ i

î î! ! .......................  ........................................ ..............J..........................................

IV» Active fin a neis re

2



1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, daca 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 administrea/â 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

^Categoriile indicate sunt: ( l )  cont curent sau echivalente (inclusiv cară'); (2) depozit bancar sau 
echivaleMe; (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 piaţa însumată a tuturor 
acestoi a depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi partieipările în străinătate,

Emitent titlu/socletatca 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 l )  hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, oMigăţitikî); (2) 
acţiuni sau pârii sociale în societăţi comerciale: împmmaiuri acordate în nuntepers

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.

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 reali/at venitul

LI. Titular - ■

Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prcstat/Obîectul Venitul anual

1.2. Soţ/soţie ' •
■ ..... .. ■. .. . .... :

1.3. Copii

________________________________ ____.....__^ _ _ — _

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul l  şi al 11 dea

4



*

VII. Venituri ale declaran tu lu i şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu m odificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

........................ «.y— — —.........  ■ ........ .
Cine a realizat venitul j Sursa venitului.

1 numele, adresa

.------- ----- ------------- "-~r...........;...................

I. Venituri din salarii
L I. Titular

Costea Mihaela Daniela Tribunalul Arad Grefier 45099

1,2. Soţ/soţie
Costea Dumitru SC Astra Nova Sec. SA agent 10800
Í .3. Copii
Costea Ana M ana h m agent 9400
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

S.V'emturi din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4,1; Titular

4,2. Sot/sotie :

5. !. Titular j jj 1

5.2, Soţ/soţie | | i
1 î i i_____ _______ ___ _L__  _ .. _ _ ___  . .................. . J

6. Venituri din acrivittiii agricoli:
6.1. Titular

6.z. ¿>ot/solie

5



........................ .................................
$1 vpnitnl

.......... ............... ........... ...... - ......
7. Veni tu fi din premii w din incuri de noroc

Serviciul prestat/obiectul | Venitul anual

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

Ê. Venituri dmMte 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

. .1 0 .0 6 .2 0 1 5 .



TRI BUN M  ■' L âftÂ B

N'...... i d . f f a ' ___20

DECLARAŢIE DE AVERE Do,a—

JZ"
Subsemnatul, FLORUŢI AURELIANSEPTIM IU , având funcţia
de SPECIALIST IT la TRIBUNALUL ARAB

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1* deţin următoarele:

*1) Pnn familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi m întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
_—....... ............................................. .......

Anula x A w »« Suprafaţa Cota- Modul de 
dobândire

Titularul'1

Agricol 2006 5000 mp */* Cumparare Vi soţia

Agricol 2007 5000 mp V% Cumpăr are Vz soţia

Agricol 200B 5000 mp XA Cumparare Vi soţia

Agricol 2008 5000 mp Î4 Cumparare Vz soţia

Agricol 2014 llOOOmp 0 Moştenire 1/1 soţia

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civ il
: *2) La 'T itu lar” se menţionează, !n cazul bonurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
ia r  în cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O I Ă  :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa

C oli- ]  
parte

Modul de 
dobândire

Titularul2"'

2008 1 26mp | Cumparare Vi soţia

I ........... ........ .
2 2014 î 137mp 0 I Donaţie 1/1 soţia

I 1 1 ! 1 1

.1





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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie 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.

Anul dobândirii Valoarea estimată j

i

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

ultimele 12 luni

Natura bunului Oaia .Persoana către care s-a
ş f ? ¡r¿íli. ?  '-i .̂............. .

£ urma
înstrăinării

' ” ........—
Valoarea

y  .M' =,

2





IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

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

*Categoriile indicate sunt; (1 ) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau  
echivalente; (3 ) fo n d u ri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acum ulare (se vor declara cele aferente anului fisc a 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.

S.C. Crimson ink S.R.L.

... _ ..... ... 

3

V v . : 

14000 Euro

1

*Cateşpriile îndwate suni; ( î )  hârtii tie vălmm âsfmMe ftitimfi de stai, certificate , obligaţiuni); (2 j
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3





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

N O T Ă :  '
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise In 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.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonoiiie, 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 vemiuiui: 4Line a realizii? venitul........ ..............  numele, adresa
* Serviciul preKiat/OhieeiU j Venitul aciuai

LI, Titular

1

1.2. Soţ/soţie
‘ . .

ii

1.3. Copii |

5 ]

— — .— ...— -..... . ....f"............
....._.... . ........._ l _ _____ L ______________________

i

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale prim ite din partea rudelor de gradul 1 şi al H4ea

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.

C ine a rea luat venitul Sur»* venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obkctut 
generator de venit

*. enrtul ami.il 
locM-ut

1 Veni tun din valorii
1.1. Titular

Tribunalul Arad, str. Milea nr. 2 Drepturi salariale 111103
1.2. Soţ/soţie

S.C. Bos star S.R.L. Drepturi salariale 7836
1.3. Copii

2, Venituri din activitdfi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

J. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4 * cnitun dm investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie
j

.

Í 5 I cm tun din pensii
5.1 Titular

5.2.

& í <’nituri din acttntùft agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

5





Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obîcctui | Venitul anual \ 
generator de venit încasat

7.!. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

& Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura

04.06.201S
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Subsemnatul/Subsemnata* 
de Specialist IT

CNP

DECLARAŢIE DE AVERE

Balta Vîorei Râul
la Tribunalul Arad

, domiciliul

' x

, având funcţia

ÎL

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.

Anul
.......

Suprafaţa Cota-

s s z , - —

* Categoriile indicate simt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul c iv il

*2) La "T itu larise menţionează, fn cazul bunurilor proprii, numele proprietarului {titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprieîate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2, Clădiri.

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv ceîe aflate în aife ţari.

Adresa sau z»n« Categoria*
dobândirii

Suprafaţa Cota- M o to d e  n ¡ , hi!Up, 
imnamm *:

¡Arad Apartament 2006 114 . . ./.2 ■ . Cumparare jsoţia :-4
i ï

!
. i - i

i
i

.
I
f

1





Categoriile Indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţa; (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 arta 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 In proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

ff.L Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3,000 de euro flecare* şl bunuri imobile înstrăinate In 
ultimele 12 luni

Natura hunului Data i Persoana către tare s-a Forma i Valoarea
înstrăinat înstrăinării ! înstrăinat înstrăinării ................... - -......

| f j

i
f!
I

2





IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econom isire şi investire, 
inclusiv cârdurile  de credit, dacă valoarea însumată a tu tu ro r 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 In anul Sold/valoare la zî

Banca Transilvania 3 Euro 2014 50 000

*Categoriile indicate sunt: ( î )  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 tu tu ro r  
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Kmitent titlu/societatea în carc persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul*

Număr de titluri/ 
cota de participare Valoarea totală la zi

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

- ..... — —— —  ~..... .—=- -

I j ■ \
i I i

^Categoriile indicate- mM: ( l )  hârtii de valoare deţinute (iîibm de simt, eeriifieate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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an:
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

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

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

1 ..—.........................------«„ -- ..... ............ ....
Contractat în anul Scadent ia Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul î şi ai Ihiea

4





VIL V enituri ale declarantului şi ale m em brilor 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 rea li/at venitul Sursa venitului: | Serviciul prestat/OhicctuI 
numele, adresa | generator de venit

Venitul anuai 
încasat

1. Venituri din salarii

LI. fituiar Tribunalul Araci. Arad Specialist IT/ Drepturi 
salaríale 100123

1.2. Soţ/soţie Spitalul Judetian Arad Asistent medical/ Drepturi
salaríale 29592

1.3. Copii

2, Venituri din activităţi independente
2. L Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei h imurtlar
3. i . Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1, Titular

",

4.2. Soţ/soţie !

i i  VenMmi din pem iî ; - ■ .V; - i r -; ; .. ^
5.L Titular

,5.2. Soţ/soţie ______

. L. _  -

' 5 lindar

6.2. Sol/soţie





I

I

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul j Venitul anual 
generator de venit j încasai

7. Venituri din premii şi din jocuri de nome
7.1. Titular

7,2. Soţ/soţie

7.3. Copii

& 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

04,06.15

(t





DECLARAŢIE DE AVERE

T f i !B Xj N A L
Nr.
&mie

<s/ y /h j
i? a n

2®

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Grefieră

CNP

Costea Ileana
la Tribunalul Arad

, domiciliui

, 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 tări.

* 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 copropri etate, eota-parte şi numele coproprietarilor,

2. C lădiri

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

Adresa sau zona Categoria*
...........................  ..................... ■

Apartament
'f r l V i 'tlti''¿iSl '

1990 5!. i mp ; 1

iModul de 
dobândire

Cumpărare

.
Xîtularul2)

Costea Ileana

Apartament

I 1

2014 ~ ~

i

Cumpărare Costea Ileana

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 tran sp o rt 

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

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

la momentul declarării.

* w Anul dobândirii Valoarea estimată

«-- ----------- ---- -------- ---- ---“-——------------------------- ----- --- ------,-------- ---- _ —_ _ —

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

Natura hunului | Data
înstrăinat 1 înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tîpuî* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

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

2. Plasamente, investiţii directe şl 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  străinătate*

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut ^

Număr de titluri/ 
cota d« participare Valoarea totală la zi

[Bx'-R. Arad 
;

împrumut j 1 29.430,77

ÎB C/R. Arad inipnmiut j 1 147.008,59



*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.

S f im a n if is
-  ' .......  ..........i

_ „__Va!°a r e .

B.C.R. Arad 2011 2021 40.600,00

B.C.R. Arad 2015 2031 153.000
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

LL Titular

Sursa venitului: Serviciul prestat/Obicctui 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

■ ■■ ■. ■ ■ ■■■■.■ ■■■■ ■ ■ .

• • : .. .. .. ■ :

1.2. Soţ/soţi â

13. Copii

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

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)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
'

/. Venituri din salarii

.....

numele, adresa

----:■ ;■■■■■:..........' "/riu!..... 'Z' V'o vi*viciul presta t/UDiecrui 
generator de venit

nr* * * . "Venitul anual 
încasat

LI. Titular Tribunalul Arad, B-dul Vasile 
Milea nr.2-4 Grefier 57010

Costea Ileana

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2 A . Titular

2.2. Sotfsoţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3,2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii : y ; : ■.
4 1. Titular 1 ' '1

, X-- X /. I '
J. 7 ••'••î - ••• • . . .]

X
¡5. VemiMridinpem ii_
5... Titular i

1
5.2. Sot/sotiê . .'■■■■ 1

• • --'h. - v. :¡v¡iún ù:pH ‘~h.-
16. i . Titular

S



62. Sot/sotie

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit
Venitul anutî3! 

încasat
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

•**7 * 47.3. Copii

S. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării Sc

5.06.2015
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T R IB U N A L U L  ARAD  

Nf. ...20
n„,„ W o G  20Z C

Subsemnatul/Subsemnata, Zaharia Mihai-Marius_____________  , având funcţia
de Specialist IT la _______ Tribunalul Arad ,

CNF , domiciliul

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. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusi v 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 eazui bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parîe şi numele coproprietarilor.

2*: C lă d ir i .

N O T A :
Se vor declara inclusiv ceîe aliate în alte ţâri.

1 1 1 2011 76 mp | Casa
Zaharia Mihai- 
Marius

! ' - - - ■. ■ .... .... —....~j... “..
—  ——...—

..........  |
!

l
i .•! ..
1 . . . . .  .1,. j î
î .............  1 '
1 1 1 1 J 1

1





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

*2) La "Titular" se menţionează, In cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor In 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

-.........1....................

..... ................ .........
Mar*« . ^ r t ^ j b r f e i ţ i e .  1 ^Modal 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.

Descrieresm_____,____ - ----- 8

■

III* Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare» şi bunuri imobile Înstrăinate în 
ultimele" 12TmbT-

2





IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econom isire şf investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă ;
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

şi adresa | H | H K \ : ti ** ■' ■

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (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.

Km.iient

...............i

*Categoriile indicate smn. ( I )  hârtii de valoare ' W $ 0 :  "de: certifime> obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi cmmrcîah; (3/ miprummimrî acordate în nume personal

3





an:
3, Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5*000 de euro pe

N O T A :  ........................ .
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.

Banca BRD

‘ n̂ £nrftr.J

 ̂ 2011 2031 36000 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 bursfe, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

C ine a realizat venitul

1.1. Titular

‘Ä Ä S W Ä W K I i l i l Ä

L2, SoVsoţie

j 1,3. Copii

t ........... __J:........ .........

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi ai INea

4





V IL V enituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul au  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
num elc^âdresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

/. Venituri din salarii
1.1, Titular

Zaharia Mihai-Marius Tribunal Arad, Str. Vasile 
Mi lea, nr. 2-4 . Arad

Specialist IT/Drepturi 
Salaríale 87919 Ron

1.2» Soţ/soţie

Botas-Petrescu Lavinia Maria CJRAE Arad, Strada Oheorghe 
Baritiu, nr. 16, Arad

Logoped, Consilier 
scolar/Drepturi Salaríale 12488 Ron

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2. î . 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

L5 J . Titular — ---- --------- — -------- -—
i

1

5.2. Soţ/soţie i1 ’ ■ ■ i • ____________L__
6, Venituri din -ja iritaţi agricole
6.1. Titular j j

f ............ “ ......................... . 1 ' .. ' .... ....... ........................ .... ....... ...Ţ

6.2, Soţ/soţie [ [

5





\  Venituri din prem ii si din jo c u r i d e  noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri d in  a lte 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

.......05 .06 .2015 ...» ..,..
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER

CNP

HORODINCĂ MONICA
la TRIBUNALUL ARAD

, 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 ’T itular’' 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

W O T Ă : , \
Se vor declara inclusiv cele aliate m alic ţari.

Adresa sau /ona Categoria^

2000 1 ; 14.03 mp

,C0fa- Modul de 
* . «

Contract de 
întreţinere

Titularul11

I

i 1

1



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

*2) La "Titular'' se menţionează, în cazul bunurilor proprii» 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

M l
WHumgmăHmsam

Modul de dobândire

Autorirism Peugeot 106 1 1993 Credit bancar

!
i

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de arta şi de cult, colecţii de artă şl 
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 căro r valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate hi 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

.................................. ...._ _ ................._ ...........

Data
înstrăinării

.

Persoana către care s-a Forma i Valoarea

7
.. . _ _ L .......................................

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 anteriorj,

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 1 _
lip u l-sau HSOllal/ UKKiiIUttlr Cil Inipruiiltir

.

^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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an:
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5*000 de euro pe

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

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unni terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şl alte 

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

RAIFFEISEN BANK
a 2019 40.000 lei

RBS BANK
2007 2017 4T00 euro

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regi» 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 . 
■' Serviciul prcstat/Obiectul

LI. Titular

____
1.2. Soţ soţie

13. Copii
— --------— _ -------

■ ■ " ■ - ■ ■ ' ■ ■ ■ ■ ■ ■
__ ^

J .  1

4



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit a r t 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
i
' /. Venituri din salarii

Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular Tribunalul Arad, B-dul V. Milea 
nr.2~4, Jud. Arad

Grefier 58.535

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 i enittiri din investiţii
4 Titular

. ............. ..... “

4.2, Soţ/soţie
— ——------- -— -4

5, Venituridm pimsii
Titular

5.2. Soţ/soţie

\6. ¥i n u u r î  agr ico iv

:6 î i  tlllil'

5



6,2. Soţ/soţie

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul i Venitul anun: 
generator de venit j 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

4 iunie 2015 ...............
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T -  a /ô H f
H r —..( 0 : q
üato_

A’ .0

l i t  OSÀRATIE DE AVERE ‘c M '.

Sribscrniiiîiul/Subsem nata, VURDEA G H.-l. ANCUŢA M IHAELA , având funcţia
<k- g r e f i e r  Ia ' T R I B U N A L U L  A R A I )  ’ ,

C A P  , domiciliul
cu r e ş e d in ţa  în

cunoscând prevederile ari, 292 din Codul penal privind falsul î» declaraţii, declar pe p roprie  răspundere
csi î mpr e ună  c u  f s t m î !I¿1 * * d e ţ i n  u r m ă t o a r e l e :

I} P n n  ; s e  în ţ e l e g e  s o ţu l / s o l i a  şi copiii a f la ţ i  î n  în t r e ţ in e r e a  ac es to ra .

L Bi i i i s n l  imobile

K i e  r e n  u r i  
N ( ) T  À. :
S e  v o r  d e c l a r a  inc lu s iv  ce le  a f l a t e  în a l t e  ţări .

no an ; Caiitrno'o-  ̂ -
A îmi - -  *— 7 7  

...., 'iiidirii I ^ P ^ l  parte
1 . Modal de 

. dobândire

r ------  ---
lin ila iu l"

t | |

! i i I 
1 ! !

! 1 1

C a t e g o r i i l e  in d ic a t e  sunt :  ( I )  ag r i c o l ;  (2 )  f o re s t i e r ;  (3 )  in t r av i l a n ;  (4)  lu c i u  d e  a pa ;  (5)  a l t e  c a te g o r i i  d e  i e ren i i i  
e x t r a v i l a n e ,  d a c ă  se  a ii ă în c i r cuiu i f  c ivi l .

:k2) La "'Ti tular ' '  se m e n ţ i o n e a z ă ,  în c a z u l  bunurilor proprii, n u m e l e  proprietarului ( t i t u l a r u l  sotui/soţia, copilul' 
iar  in c a z u l  b u n u r i l o r  în e o p r o p r i e t a t e ,  e o t a - p a r t e  şi n u m e l e  c o p r o p r ie t a r i l o r ,

, t  2,  C S â d l r i

K A- c s A  ai la le in a in / t a r n

■ >ao Fooe , A n u l  . , . . i  U - . . .  • : . ‘ a
T i î i r i ţ i r f e lA



* Categoriile indicate sun!: (1) apartament; (2) casă ele locuit; ( i)  casă de vacantă: (4) spa ţ i i  comerciale. »U. 
producţie,

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, iiierouc re- % .-• •• u - ; 'uuo.eu:. -  c ■ • -m u

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

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, inhtnrî şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Nsvura M area JNr. cíe bucăţi A roo de . u ;

—-----—

2, B unuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de a rtă  şi de c u l t  colecţii de aviii o 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniu! cultural naţional sau universal, a căror valoarv
însum ată depăşeşte 5*000 de curo

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferen: dacă e le  se  află sau ou  pe e o o o n u i  R o m â e o u  

la momentul declarării.

Descriere suir-pră Airii dcbâiî<iiî1i •- -o í =■'• •• : r: i,. ?i"" ■ -• o

....... -— ■

: j . . U :
....... :_______•....  )

UoUefReOOePeU uoOUU

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

III, Bunuri raohîk- r* căror valoare depăşeşte .-UajO de curo ileuoo, o . o u oe- ' ; ,
ultimele 12 luni

I N atura  bunul vi { Data ; Persoana c â t . e e&rc %-a i Vor au.
| _ usstrâJnar _ ! h[ŞiraHilrii_i îasirunu .t : ir-ou-, -i:o .- i
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I \  . Active fin»»eiare

1, i.'ontiirî si depozite bancare, fond urî de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârduri ie de credit, clacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N ()' i' A :
Se vor declam inclusiv cele aliate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

liCMACiUe • -o : CC- e •.
A d nOrv:r:t; ucesHin

.............
TLviin AAAjAi Deschis Itiamd Sold/valoare ia zi

H.'aiegor?ile ind ica te  sunt :  ( ! )  cont curent sau echivalente (inclusiv cârd): (2) depozit b a n c a r  s un  
Ci.-HiVi.d<mic: ( J j  fond ur i  de  invest i ţ i i  sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acnmuiLtpc i sc  vor aeeiiU'u ceie a f eren t e  unui iu  f isca l  anterior) .

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5-000 de euro

A 0 1" A :
Se vor declara, inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

fjîjÎÂe-i vHvţ/v:kjetiitie-1 Â; . r • persc-0.3 eSÎC
;HC -i e v • ee-v-v-A^iAice--- de vnipraiiuţt ■ __ . ‘A „ j cofa de particip a re; A> t»'1 Sur.j'ţr ;U. -‘valoarea totâJă.-la ti

t

/? VCC
c valoare deţinute (titluri de stat. e sdicuîe, obligaţiuni}' A i  
CA nnpnuniîimi arondate in nume p a  v n-ai.



3» Alte active producătoare (te venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5JMMÎ de enro pi
an:

N O T A i
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V, Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi rdît: 

asemenea b u n u r i  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 -i it

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, com paoii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele dc-eai 
cele ale angajatorului» a căror valoare Individuală depăşeşte 500 de euro*

"."’tise £ realizat venitul 

M . Titular

Sursa venitului:
numele, adresa

l 2, Sol/

Servi.-.;-j| i i
?.r: 1 v;

-• • - m; î

exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primiie elin pierea rudelor de prudul l şi



 ̂ ii. \  eniiuii ale declarantului şl ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal încheiat 
IfeHrh a -avi. 41 clin Legea rue 571/2003 privind Cocini fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

?% ■* ■ L. •> i -' V • i ;•*

/enitunle provenite din străinătate*

S e sa venitulr.i:
n... ia Ic, adreva

Serviciul p restatA
generator de -

}Tribunalul Caraş-Severin, 
Istr.Horea. nr.?~4, Resita

jTribunalul A rad 
; ■' , i V 'a s ■■1 c 4 i! ea, n ie 2 - 4, Arad

Salariu

!

î

11; ' 5 -- ................—----------

i u casat

12546 lei

r345 ici

..J



6.2. Sot/sotie

O n e a realizai veni iul
Sursa \ m î n i ;uïi 

Nume. adresa
:kZll ■ ■;

g tn i î;v?
7. Venituri din prem ii si ciiv jo cu ri de noroc

7.1. Titular Í

7.2. Sot/sotie

7.3, Copii

5. Venituri din u'te surse

8,1. Titular

Vurdea Ancuţa Mi ha el a 

8.2, Sot/soîie

Tribunalul Careş-Severin 

Tribunalul Arad

uecomare clinic

D ec

Tuïtiiï a . «  
încasat

;u ici

8.3. Copii

P rezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii 
caracteru l incomplet al datelor menţionate,

Data completării

09 iunie 2015

a le  p e n t r u  m ex aciit¿H eii
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DECLARAŢIE DE AVERE

S h bs  e » i ii a t u 1/S u bse ni 11 a t a ,  
d e  g r e f i e r

Mihuţa E l e n a
la Trib u ti aiul A rad

, a v â n d  functia

CNF , dorn ici Hui
cunoscând p r e v e d e r i l e  a r t  3 2 6  d i n  Codul p e n a l  privind f a l su l  în declaraţii, d e c l a r  pe p r o p r i e  răspundere 
că îm preună cu familia^ deţin următoarele::

} Prin fami l ie  se în ţe lege  soiu l / so ţ ia  şi copi i i  aii aţi în în t re ţ inerea  acestora.  

i. B u n u r i  i m o b i l e

i .  ' T e r e n u r i
N O T Ă  :
Se v o r  dec la ra  inclusiv ce ie  a l ia te  în alte ţări.

Adresa sau mwn. 4 . I Anul 
< ; d o i » . .M i r i i

i ! 1.990

Suprafaţa

i i  8 5 ha

Cola-
parte

1/1

dobândire

L. 1.8 1990

5 | 1990 0,07 ha 1/1 L. 18/1990

Titularul n

* ( “a lego r i i l e  ind ica te  sunt:  ( I )  agr icol ;  (2)  forest ier;  (3)  intravi lan;  (4) luciu de  apa;  (5) alte categor i i  de  terenuri  
ex t rav i l ane ,  da că  se a lia  în c ircui tul  civil,

*2} L a ."Titular" se  m e n ţ i o n e a z ă .  în cazul  bunuriior propri i ,  n u m e le  propr ie ta ru lu i  (t i tularul ,  soţui /soţ ia ,  copi lul ) ,  
iar în cazul  bunurilor în copropr ie t a t c ,  co ia -pa r ie  şi n u m e le  copropr ieta r i lor .

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor  d ec la ra  inc lus iv  cefe  a flate în al te tărie

Adresa'sân Cola- JUfKini de 
{l-'ibănrJirt* :

Tittifaroi2 ).

( alegoriile nidieaie sunt. (I) apartament; (',* j eusr'i de locuit:  (3} casă de vacanţa: (4) soain comerciala'de
îu-oducn

ia r  =n c a /
m o a p n h e a / a ,  in c. izuî  n u n u n l ^ r  p r o p u i  m a n e l e  pi’opneiH?’u t i a  i o  h i la rul .  1 •• -o.-: c t -n i lul ) .

,1 1 \ "i c c c o t a ' p j n e  s! nunu-ur t of?foprtt'tanior.

II, Bnnuri mobile
t* Àuiov€ïycide=j'a«i'oiurïsm-i\ î racfo;ma maşini agricole, şalupe, iahturi şi a Ite îirliloaec de transport  

earc sunt supuse înmatriculării ,  p o i rm t  legii

Vjbsc:? M:Ş; '■ ■» N jv de feiefiţi |: Attüide fâbricaile j -Modul <k dobândire



2, Runuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte ele a r tă  şl de cult, colecţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte  din patrimoniul cultural naţional mu  universal, a căro r  valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă ;
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se a iiă sau ou pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sum ară Anul dobândirii Valoarea estimată

111. Bunuri mobile, a căror  valoare depăşeşte 3.000 de euro flecare, şi bunuri imobile în stră ina te  în 
ultimele 12 luni

( • ■ Natura buiiului ■ ■ si >:ita Persoana catre ea re s-a l'orţna
în s tră in a t^  Cs__ m s f r A i f a t înstrăinării Valoarea

IV. Active financiare

I. C onturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cai durile de credit, dacă valoarea însum ată a tu tu ro r  acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv eeie aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

fiistitutia care adinuiisirei;za .... Valuta 0e$chis în anul Sold/valoare la zi
şi adresa acesteia s- r.

h ~ T .....  | .........  :  ... ' ...." J

*C 'alegoriile indicate simt: ( / )  cont curent sau echivalente (inclusiv van!}; (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. Plasa mente, in vestiţii directe şi î mpr umut ur i  acordate, dac i ud o a iv a  de piaţă ¡usunnttă a ( mur or  
acestora depăşeşte 5.000 de curo

NOTA.;
Sîu v os O'ScIaSa ] fa.: iuso investiţiile şi pan ic-pan u: ¡u ^Hum-uiUc.

f. y-Mmift&ţ »i . 1 .  xiou!* ! ^ un^ r . f Valwiriâ totală te ri *
f, s acţionai- saa a&eeîaf/benejlctar t l e îniprnnnii |_ _______ __I cota dy participare: ( _ 1 ' "  j

*( ''¡¡fciîoriile in d ica te  sun t;  f / i  h â rtii de  va lo a re  d e ţin u  te (u t (uri de  s fa t  ce r tifica te , ob liguU iuu  p  (2 )  
a c ţiu n i siiu p a r a  so c ia ie  a; s o a c iă i i  ccrnw rcuue; ( J )  anpra itnauei oco ru titc  tu eunuc ş u s s a n a l .



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

N O T A :
Se voi- declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţiona ie în sistem leasing şi alte 

asem enea bunuri, dacă valoarea însumată a tu tu ro r acestora depăşeşte 5.000 de curo

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in străinătate.

CredMor ( ouf  r a c l a t  în a n u l Scadcnt la V aloare

VI... C adouri, servicii sau avantaje prim ite g ra tu it sau subvenţionate faţa de valoarea de piaţă, din 
partea  uno r persoane, organizaţii, societăţi com erciale, regii autonom e, com panii/societăţi naţionale sau 
Instituţii ..publice rom âneşti sau străine, inclusiv 'burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale -angajatorului, a că ro r valoare individuală depăşeşte 500 de euro*- ■

S S- Cme a reaiizat venitul 

l . l .  Ti tular '

1.2, Soţ/soţie 

1.3. Copii

NOTA:
Se ’• or dec lai a inclusiv ’

• Cltie

i /, l'vawm o'?n .suiam 
! !. 1 n t îL; 

i Î .2. S-'i -'-hv ..

Sursa venitului: ■;;'$ « r ^ i j f : p |e s t a ^ ib î e c tu l  ■ ■A ''Vedituranti^l:,--' j
»nuiele. ;idresa

..... ............. ^
. încasat v- ' |

rare ca ¿buri Ie şi trataţiile uzuaîe primite din partea rudelor de gradul î şi al H4ea..

înţiiilut 'şt ale m em brilor ş
S 71 /ilIClB ■ jir î y î i i i ■ C oda i ;fls

ăi de 'familie, - realizate ■ î n uiţi ni til a n :. 11 sca .1. î ii eh .ei a t
ulterioare} A

hîumîc phnvniie din sirăins ti re.

*H*>a u*nituitri: ;S en  i«-Md pi "* 'd-îv
adresa «ciierato' ; hî? 1 ; _mca$iţt.;A.v j

i j nttuntHu! Arau !
j ~

•"„ -" A *'■■■■■ ..... “ - .
= A Si^H 1..X.................. _AI
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Cine a realizat venitul
Sursa wnihilni: 

Nuim\ adresa
S er\id  ni prestat/oblecIu 1

generator de venit
Venitul armai 
■ ■' --încasat

: 7. Veni im i din pixniii si din incuri de noroc

7.1. Titular

7.2.  S o ţ / s o ţ i e

7.3. Copii
V. Venit uri din ¡.du surse
8.1. Tiiühir

8.2, Soţ/soţie 

8 3 .  Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracteru l incom plet al datelor menţionate.

Data com pletării



DECLARAŢIE DE AVERE

Su bsc ni ii a tu I/§  n b sem n ata,
de  G r e l l e r

cm

( ic o rg i i i i i  V o r ë s
la T r i b u n a l u l  A r a d

, do midi iul

, având funcţia

cunoscând p r e v e d e r i l e  art. 3 2 6  di» Codul p e n a l  p r i v i n d  falsul î n  d e c l a r a ţ i i ,  d e c l a r  p e  p r o p r i e  r ă s p u n d e r e  
că î m p r e u n ă  cu  familia0 d e ţ i n  u r m ă t o a r e l e :

* 1) Prin fami l ie  se mi e  lege so iu l / so ţ ia  şi copiii, aflaţi  în în tre ţ inerea acestora,  

t  Bunuri i m o b i l e

I. Terenuri
N O T Ă :
Se v o r  de c la r a  inc lus iv  c e le ' a i l a i e  în al te ţări.

Adresa sau zona .
....... . ________

Categoria* Am ui 
dobândirii Suprafaţa

( ota- 
pailc

Modul de
dobândire Titularul

* Categoriile indícale sunt; (I) agricol; (2 ) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de-apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se afla în'eircuitiil civil, ' z z . '

■*2) La "Titular" se menponeie-.â. în cázúLbununior proprii, numele propriei arul ni .(titularul, solul/soţia,-copilul), 
iar în cazul bunurilor în copropuciafe, cota-parte şi riiimele e<}pK>piietaíiÍí)r;:-V

' 2 , C lădiri '

o  V A :
Z  --- V o r  0  C C  î îs  Z  5 j u ;  1 1 ş j  v  =- ’ o  | f | ; ; ! c  -, ; i  , 3 j. ţ s;  f j ţ \ ; ,

Adresa sau yonâ A nal
iUfhiiiiàïVH S ţ i p i  a íaj í l

i '«ta-
Âi-c 1 Titularul*1

4......-............- ..........- ...... !



* Categoriile indicate sun!:  (1) a p a r t a m e n t ;  (2) c a s ă  de locui! ;  (3 )  c a s a  de v a c a n t ă ;  (4 )  spa ţ i i  comerciale-de 
p r o d u c i  ie,

*2) La "Titular" se  menţionează« în cazul bunurilor proprii, numele p r o p r i e t a r u l u i  (titularul, so ţu l / s o l i a .  copilul), 
iar în cazul bunurilor în eopropri etate, cota-parte şt numele c o p r o p r i e t a r i  lor.

U. Biinurt mobile
I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, muşini agricole, şalupe, iah turi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

N a i t t r i ’ .Marea Nr. de bucăţi | Anul de fabricaţie Modul de dobândire

2, Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de a rtă  şi de cult, colecţii de a rtă  şi 
num ism atică, obiecte care fac parte  din patrimoniul cultural naţional sau un iv e rsa l a căro r valoare 
însumată depăşeşte 5*000 de euro

N O  T Â :
Se  v o r  m e n ţ i o n a  to a te  b u n u r i l e  aflate în p r o p r i e t a t e ,  i n d i f e re n t  d a c ă  e l e  se  a f l ă  sau nu pe  t e r i to r iu l  R o m â n i e i  

ia m o m e n t u l  d ec la ră r i i .

iie s c î ie re s u ni ară Amil dobândirii V aioa rea estimată

. .,111* :;i»obll%,â-.:Câriir ^ a î o a r e v i i e p â | e ş t e  3 iWfJ  d e  euro fiecare, şi h m m ri  imobile itisrrâim*t:e î n

u l t i m e l e  12 hi ni



ï Y. Active financiare

h  C onturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire şî investire, 
inclusiv cârdurile  de credit, dacă valoarea însum ată a tu tu ro r acestora depăşeşte 5.000 de curo

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aliate în hanci sau instituţii financiare din. străinătate.

Institu ţia  care administrcM /a 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în nmil Sold/v afoa re ia zi

%'aiegoriile ¡ridicate suni: ( l } cont curent, sau echivalente (inclusiv cârd): (2) depozit, bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acru nu labe (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasam ente, investiţii directe şi îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însum ată a tu tu ro r 
acestora depăşeşte 5iM)0 de curo

N O T Ă :
Se vor declara inclusi.v investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent .titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau a soc hi liben e 11 ci a i dc întpruaiut ! ip;d Număr de-titlmi/ j V aloarea to tală îa zi j

*(. afegonile in d íca te  sun t; { f } horiţi d e  va lo a re  d e ţin u te  (titluri d e  sta i, c e r tific a te , o h in ia th in i):  ( 
a c  n u  m  sa u  p â e p  s o a a le  m  s o a c td p  co m erc ia le ; ( 3 )  îm p ru m u tu ri a co rd a te  în  n u m e  p erso n a l.
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3, Alie active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

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

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui teri, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacá valoarea însum ată a tu tu ro r acestora depăşeşte 5.0110 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

C reditor Contractat în anul ! Scadent la Valoare

VI. Cadouri,, servicii smt avantaje primite gratuit sau subvenţionate inia 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 căro r valoare individuală depăşeşte 500 de curo*

Cine a reali/ai venitei

L i .  T i t u l a r

1.2. Sot/soţie

L3, Copii

Sursa venitului: 

numele, adresa
Serviciul pre*tat/Ohieetui

generator de \enit
Venitul anual 

încasat

:!Xi:cph:a::a de fu declarare cadourile şi trataţiile arnaie primite di, •lideier de m'adai l si al Uda
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VII. V enituri ale declaraitUiiiii si ale m em brilor săi de familie, realizate t» ultim ul an fiseal încheiat 
(potrivit a rt. 41 cit ii Legea nr. 571/20113 privim! Cocini fiscal, cu modificările şi com pletările ulterioare)

Kii-yr a .! N V. ! i r\ .
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat veni tu l

1:;P i'rnlw i ditvsLdixrii

1,1, T i t u l a r

1.2. Soţ/soţie

1.3. C'-opîi

Su rsâ venitului: 
numele, adresa

Tribunalul Arad,  slr. Vasile 
MJiea, m\ 2-4. jud.  Arad

Serviciul prcsfat/Obiectu! j Venitul anual 
I____generato r âv venit | m casat

grefier 0595

( nillţrj (ha activ’!â{! hlflcpcndf. Vi::
tunar

2.2. S*>i 'soţie

.V t 'cnUnr! din Jolo'Pmicî hwmriinr
3.1. luu!;»- ..............

3.2. Soi/solie

4, f \  ■/ / itUfi d i} ! nn  'c \ iii ii



Cine a realizat % ciiltiil Sursa venitului: 
Nume. adresa

| Serviciul presii*t''obi<.*cr«l } Venitul anual 
I ^e ne r a tor de venii i încasat

a i : d i n  f>rv;fdf¡i i i1 j ui  dc noroc 
L T i t u l a r  I

_ L
¡2.  Sol/soue 

7 3 .  Copii

Bcßenituri din aiîe surse
8.1. Ti  Iu Iar

8 . 2 . Sot/soii<

8.3, Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potriv it legii penale pentru inexactitatea sau 
caracter ul incomplet al datelor menţionate.

Data com pletării 

09.06.2015

Sem nătura 

Georgina Vörös
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata, Szomoru Camelia având funcţia
de grefier la Tribunalul Arad secţia I civilă

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. 

1. Bunuri imobile

1, Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau /.oua Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

partc
Modul de 
dobândire Titularul11

Intravilan 20 ÎO 509 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, daca se află în circuitul civil.

*2) La "Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
tar m cazul bunurilor în coproprietate. cota-parte şi nurnele coproprietariîor.

■2. Clădiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţâri.

\drchii sau son» * ut eforia Anul  !,. r ., , .. .. iSuprafaţa dobândim j *
Cota- 
\mrt? J

Modul de Titularul'

Apartament

Apartament

1990 74 mp 1/1 <. ’i'üp.-ira-t. soţul

2003 60 inp 1 /I Cumpărare So|ai:



lArad, str.Ştefan cel Mare 
nr.45/A

Casă 2014 1 305 mp I
.i..... ..... Í

1/2 Construire soţul

1 1
1 1 1

* Categoriile indicate sunt: (Î) 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

~ .... ^ nuldcfkbri! iitie.
Modul de dobândire

Autoturism Dacia Sandero 1 2008 Cumpărare

Autoturism Dacia Logan Ï 2010 Cumpărare

Autoturism Ford Fiesta 1 2007 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.

J

III. fiinţări -mobile, a căror valoare depăşeşte 3.668-de m m  flecare, şi bunuri imobile 1nslrii»ate în 
ultimele 12 Itinl

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 ceie 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.



*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stai, 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 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.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
p artea  unor persoane, o rg an k a ţlt? societăţi comerciale* regii autonome, companii/societăţi naţionale  sau 
instituţii publice rom âneşti sau străine» inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajato ru lu i, a că ro r valoare individuală depăşeşte 600 de euro*

Cine a realizat >enîtul

1.1.T itular

Sursa venitului: 1 Scr\ iciiil prcstal/Obiecf u! 

««meii-, adresa j _genc»aii»r

Venitul anual

,
1.2. Soţ/soţie

i
1

1.3. Cop# |
1

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

4 . Sunm venitului: C inc * rcansaf tcnilul
mirmk. mire*»*

S en  ic iui prtitjil/Obieclul | Venitul anual 
ecnemtor de %cnit j incauii

/ 1 ini tun din udării 1
—  . . . . . . . . . . . . . .  _ i
1.1. Titular Tribunalul Arad grefier 57.936

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii Szomoru Amalia 
Patricia

Grădiniţa program Săptămânal 
nr.2 Arad

Profesor pentru învăţământ 
preşcolar 11.880

2. Venituri din activităţi independenta
2.1. Titular

2.2. Sot^soţie

3 Venituri din cedarea Jblosinfei bunurilor
3A. Titular

3.2. Soţ/soţie

4 Venituri din investiţii
4.1. Titular

| • • - .... __  . .........
¡4 2 Si 1 - tiu

\5, Venituri din pensii
5.1. Titular i

5.2. Soţ/soţie

-------------------- ,—.—_—------------------i
o, w tnituri f/if? tivttvituţi

|6.1. Titular | | j |
5



6.2, Soţ/soţie

Sursa venitului:
................ ^îî.™“v^.t£îi!_ ... .. . „ _ i2 £ aH L _ ....

7/Venituri din premii .}/ din jocuri de nome
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
8 iunie 2015
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TRIB--  " AD 
u l i td, -  20 

Hr. " ■...— •- n ţ r
^ ...■■ • :i. / r  n j i ,

DECLARAŢIE DE AVERE 0oU'' ~

Subsemnatul/Subsemnata, SUBA LILIANA EMILIA , având funcţia
de CONSILIER ECONOMIC la TRIBUNALUL ARAD

CNP , domiciliul
" “  ̂ " —  — - - - — — : = : « : — ■ — — w — : „  _  ^
cunoscând prevederile art, 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu iamilia1̂  deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

L 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*

Apartament 2001 T08m p. y; Donaţie cu 
sarcini

Suba Petru 
Zoltan

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul c iv il

*2) La "Titular“ se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar in cazuî bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor,

2. Clădiri

N O T Ă
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

-  Ai- " ' ™  -  ^

9
1!

r~ 

!̂

_______

■ ■ 
. ■ ■■. I 

■ 
! 

| i ¡ í i ij1i

! j j | i ş !

1



4

* 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 soţu i/soţi a, 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 leg»

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.

Descricre sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

III. B unuri mobile, a căror'valoare depăşeşte 3,000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
iiitimeîe Î l  luni

VHura hunului Dai;» Persoana către care s-a
‘ * îră » n a t.......

l o r ma  I
s trâm ăn i j. Valoarea 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.

*Categoriile indicate sunt: ( î )  cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau  
echivalente; (3 ) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fo n d u ri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului f isc a 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.



*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 Scadcntla 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 

Cine a rea*iZat'  eiHtU *
1.1. Tini]ar

valoare individuală depăş

Sursa venitului: 
numele, adresa

eşte 500 de euro*

Venitul anual 
încasat

1.2. Soţ/soţie

*Se exceptează de la declarare cadourile şî trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul î  şi al ÎÎAea
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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 ra li/n t  venitul Sunm venitului: 
numele, adresa

Serviciul prest a I/O bice tul 
generator de venit

Venitul anual 
incauit

! Venituri din laiarii
1.1. Titular
Suba Liliana Emilia TRIBUNALUL ARAD Financiar contabil 37134

1.2. Soţ/soţie
Suba Petru Zoltan SC.GAZ VEST SA Merceolog 18211

1.3. Copii

2 1 enituri din üttnitáií ¡nJcf\nJtnte* i
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

l. Venituri din u  darea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

32. Soţ/soţie

1 .
4 Ve nituri din iftwstitii
4.1. Titular I

U 7 Soţ solie
1

5. Venituri din /v w /i

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

¡6.1. Titular .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j _____________ 1
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6.2. Soţ/soţie

C ine a reali/ut venitul Sursa venitului: 
Nume. adresa

Scrvieiul prestat, obiectul 
genuri!tor de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1, Titular

12. Soţ/soţie

7.3. Copii

(S. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8,2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării

26.05.2015



DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, .NEDEA MONfCA,, având funcţia de CONSILIER ECONOMIC, la 
TRIBUNALUL ARAD, CNF domiciliul cunoscând
prevederile art, 292 din Codul penal privind falsei în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu 
familia1 deţin următoarele:

I. Bunuri imobile 
L Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţâri

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

intravilan 2012 550 mp 50% Moştenire llisie Livia

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

TituiamP

Casa de 
locuit

2012 120 mp 50% moştenire llisie Livia

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

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

! __

! Autoturism
Marca

Opel Corsa
Nr. de bucăţi j AnuJ de fabricaţie ; Moduf de dobândire

{ c-umpararei 2008

s Prin familie se înţelege soţulfsofia şi copii aflaţi In întreţinerea acestora,
" La ,„Titular5 se menflo neam, în cazul bunurilor proprii, numele proprietary Ini (titularii!, soţul/soţia* copilul), iar m cazul bunurilor 
în coproprietaîe, cota-ptite şi numele coproprietarilor.



2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 
de euro

NOTĂ: Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau no pe teritoriul României la momentul 
declarării.

Descriere stimară Anul dobândirii i Valoare estimată
!
1ii

!î

. 1 ................

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 institut» financiare din străinătate.

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* | Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

ING BANK Depozit | euro 2014 3200

ÎNG BANK Depozit 1 lei 2014 î 11790

|
* Categoriile indicate simt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau

echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau a!re sisteme de 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

2. Plasamente, investiţii directe ş.i împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora 
depăşeşte 5,000 de euro 

'NOTA; Se vor declam incluşiv itwesfifiîfe şi participante îs  străinătate.

Emitent titlu/societatea' îfi eare persoana 
est© acţionar smi asocîat^eneficîar âe 

împrumut

Tipul’ Wuinăr de titluri/ 
Cota;áe partícípafe

Valoare totală ia zi

7



* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de vaioare 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 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 îa 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/soţ ie

.......... ....................  - j

; ; ; ■ ■ -.1
; I í l i

] 1.3. Copii : ! 1 ■

* -Sé exceptează de la declarare cadourile ş? trataţiile uzuale primite din:p£HT^^nideiOf'dé'^aáu!l$i.allÍ40á.



VIL Venituri ale declarantului şî ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 
art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: | Serviciul prestat/ Obiectul 
nume, adresa j generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
L I. Titular

NEDEA MONICA Tribunalul Arad Salariu 114898

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

NEDEA NICOLAE Persoana fizica-profesii libere Venit net 87116

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2, Soţ/soţie

4. Venituri din investit»
4.1, Titular | |

í 1

' j :  .  V: r ~ ~ ~

4.2. Soţ'soţie j j j

1 1 i
.... . i

5. Venituri din pensii 
5*1. Titular

5,2= Soţ/soţie,

6. Venituri din activităţi agricole

4



6.1. T itular

6 .2 . Soţ/soţie r
!äF

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.Î. 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: 
......26.05.2011. .........





DECLARAŢIE DE AVERI? ..

Subsem nata, 
de E xpert B.I.R.P.

CNP

DARABAN DIANA - MIRASELA având funcţia
la Tribunalul Arad

domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 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. 

L Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate in 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 coproprîetate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2, Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.

j moştenire Soţ/Dărăban 
j Ovidiu

ntulnrul2'

CASA D t 
LOCUIT

606 mp I/l donaţie Soţ/D ără ban 
Ovidiu



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

*2) La 'T itu lar” se menţionează, în căzui 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, iah turi 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 căro r valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, fî bunuri imobile înstrăinate în  
ultimele 12 luni

Satura bunului Data Persoana către care -»-a Forma
înstrăinat înstrăinării

> a loa rea

i i....................
— —............. ..

l- .... ............ ........ .. . ..■..... .

IV. Active financiare



I. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

*Categoriile indicate simt; ( I )  cont curent sau echivalente (inclusiv cară); (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.

^Categoriile- indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (tiiluri.de stat, certificate; obligaţiuni); (2) 
a('aumsm;:păriimcmle:m:MciMtăticomercmÎe;(3)::mpmw

3= Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a S J flt de euro pe
an:

3



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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

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: Serviciul prestaf/Obiectul Venitul anual
i_iih « rwtinui vc.iiii.lii numele, adresa generator de venit încasat

1.1. Titular

..... ...........................................-***£■......
1.2. Soţ/soţie

1.3, Copii

:

*Se exceptează de la declarate cadourile şi Trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul l şi ai li-ku

VII. Veaitiiri ale ieelaraatiilai şl afe iiieialiriter s i l  de faiBife, realimte îii »lliiaiii aa-fiscal'-încheiat 
(potrivit art* 41 âm  Legea nr. 571/2113 p r iv iş i € « t l !  SscâI, cu » © if ie ir ite  ţî coispfctirile ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declară inclusiv veniturile provenite din străinătate.

4



Cinc n reaii/at venitul Sursa % cititului: 
numele, adresa

| S en  ici ui prestat'Obtcctul 
[ generator dc v e n it__

Venitul anual 
încasat

I. Venii,uri din salarii

L h  Titular
TRIBUNALUL ARAD
B-dul General Vasile Milea, nr. 2 -
4, Arad

ii XPERT BIRP 24.324 RON

12. Soţ/soţie
SC.CARGO TRANS S.R.L., Loc. 
Câmpia Turzii, str. Aurel Vlaicu, 
nr. 43

DISPECER
TRANSPORTURI

6.468 RON

1,3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular __

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular —-—"

3,2. Soţ/Soţie

4. Venituri din investiţii

|5. Venituri din pensii
¡5.1. Titular
I j

¡5.2. Soţ/soţie
----- — — ...— * -- — — -... —— - -— î — .............~=—

;í>. Veniiuri dm activităţi agricole
6 .1. Titular

¡6,2. Sot; soţie 
---------------- —

rin*' a raúi/M  venifui:

ZX =^
~T

Sursa veniliiliii.
Nume, arinca

I Scrviciul prcstat/ofoicctul : Venitul anual 
! . . .  ^-nerairor_Ue ve»it ; ¡ncyşsaf ;

1'%nituri din premii si din focuri de noroc



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

25.05.2015

§



DECLARAŢIE DE AVERE

I R I B U  N A I U L  A R A »  

Nr... ^ / / î  20 
6)a,g ¿ T c O l n , f Ţ

Subsemnatul/Subsemnata, g i u r a a l i n a - c a m e l i a  având funcţia
de CONSILIER ECONOMIC la  TRIBUNALUL ARAD

CNP domiciliul

cunoscând prevederile a r t  326 din Codul penal privind falsul In declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia^ deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

w M S S M
1 1997 2,65 1/2 donaţie Giura

Mitru/Giura
Alina-Camelia

1 2014 3,60 1/1 moştenire Giura Mitru

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2* Clădiri
N O T Ă :
V- \ '■ T dc i  I a u  IIKÍHMV c c ic  .*11. IU- îi'i -ii'-- l.iri

*) 2005 24 \ 12 Contract dc
întreţinere

Ci ura Mitru
/Giura Alina- 

Camelia
2 2014 1800

C • i + gr idtn i
1/1 moştenire Giura Mitru

A 1 2015 1/2 Contract de 
intretinere

Giura Mitru 
/Giura Alina- 

Camelia

1



* Categoriile indícate sunt: (!) 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 dc fabricaţie Modul de dobândire

Remorca Remorca 1 1997 cumparare

Autoturism Logan 1 2005 cumpărare

Autoturism Logan 1 2009 cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă : ......  ' '
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară | Anul dobândirii Valoarea estimată

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

Natura bunului 
j l  __ înstrăinat

IV. A etîw  f îf lâ fl« r e

1. C oifuri şi deporte bascare, fonrîiirî de investiţii, forme echivalente de econombire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tiiliror acestora depăşeşte 5„©t© i e  euro

Data Persoana către care s-a
înstrăinării i înstrăinat

2



N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate m bănci sau instituţii financiare din străinătate.

hiKiitijţn» cs*re administrează 
şl 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 cete 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 :
S t  vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

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

3. Alte active producătoare de veniruri nete, care însumate depăşesc echivalentul & 5,000 de euro pe
aii:

3



V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise In beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate In străinătate.

Creditor I 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*

VII. Venituri ale declarantului şi ale m em brilor săi de familie, realizate m 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.

4



( inc .1 renii/al venitul Şunci venitului: 
numele, adresa

Serviciul preotul Obiectul
generator dc venit

V enitul anual

j /. f v nit uri din salarii
1.1. Titular Tribunalul Arad Consilier Principal 24709

1.2. Soţ/soţie E ON Servicii Tehnice Inspector SSM/SU/PM 48121

1.3. Copii

2 Venituri din activităţi indepe miente
2.1. Titular

2.2. Sot/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 ie  nituri din pensa
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie
î

6 1 c nil uri dt rt i«7 m/rf/f aigrieokt

.1. Titular Giuni Miiru Subvenţie Apia 1500

6.2. Soţ/soţie

Í int' ti rciili/üt venitul su n a  venitului:
Vi. . 1,.,\  urile. ;nlre>»

Serv kiwi prestat obiectul 
generator ilc venii

\  emful .unul 
inc.ivit

\f; VtfUfmi din premit ţi din rocuri de noroc

5



7.1. Titular “ — —  |

7.2. Soţ/soţie

73 . Copii
1

8. Venituri d in  a îte su rse

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

12.06,2015



DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata ILISIE (O I)IU  ŢA ELENA având funcţia
de grefier la Tribunalul Arad

CNP domiciliul
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia^ deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau /oua Categoria* 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 inclusi v cele aflate în alte ţâri.

.......  ■ y ... ;....... j—........
Calegoria* j j j ^ ^ î r ü  [Suprafaţa

< ota- 
parte s a s .  *................

l 1 !

- i  :■■■ f  :
* Categoriile indicate sunt: ( ! ) :apartament: ( 2 ) câsă: tle locuit; (3) casă de vacanţă: (4) spaţii comercíaie/áe 

producţie,

1



*2) La 'Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietăţii iui (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, eota-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 Golf 1 1995 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 MimaráÊMSS§êMÊSÊM9SÊSÊMM00M§SîÈMÊSÊÊÊWlÉ0SSSÊ8lÊmSêÊ Anul dobândirii V aloarea estimată

ÍÍL Bunuri mobile» a cáror valoare depăşeşte 3,000 de euro fiecare, şi himuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data | Persoana către care s-a i orma 
înstrăinării în si rit in ut înstrăinării

Valoarea

... . ................■.■: ...  1 ...  f

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 Ia /i

*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 la zi

__ _______ - „ . '■ i

1 .......  • . ■ • ■ ' - - - - - - - - -  T - - - - - - -  .....I . . . ; ... .. ......................................................... ... ______ :__ j

*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 â 5.060 de euro pe
an:
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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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

Banca Românească SUCURSALA ARAD 2014 2019 28.000 ron

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
uuniele. adresa

Serviciul prestaf/Obicctul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

LI. Titular

1.2. Soţ/soţie

Copii i

i....... .....  ..........  .............._______.j

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al lî~lai

VIL Venituri ale declarantului şî 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 rea ii/a t  venitul
...... ...............

S ihjui %cui uiiu i. S ii siciui p i f i a r  Obicei ui 
numele, adresa generator de venit

Yvhuu, animi
încasat

[/. Venituri din salarii
1.1. Titular

ILISI.E CODRUŢA ELENA TRIBUNALUL ARAD 
STR. V. MILEANR. 2-4 ANGAJAT 67.605

1.2. Soţ/soţie

1.3, Copii

¡2. Veni iun din activităţi independente . |
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

jj, Venituri din cedarea folosinţei bunurilor |
3.1. Titular

3.2. Soţfeoţie

\4. Venituri din imestitu |
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5, Venituri din pensii .
5.1. Titular

f--;---= - - —

¡5.2. Sot/soiie

¡__________________  __________ j

¡6. Venituri din iícüvumiagñcohf / /“ . V = !
¡6,L Titular \ \ j
f" '

¡6:2. Soţ/soţie

î

( Inc a rcali/a t venit»! Sursa venitului: j
... . . .  adresa............... ;

Serviciul' presto t/obiectul ] 
. .  «eSÍ«-a»or <Jc venit _  i

\  enitul anual
_ _ uH -asat......



7.1. Titular

7.2. Sot/sotie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării

10.06.2015



Subsemnatul/Subsemnata, 
de Grefier

CNP

cunoscând prevederile art. 326 din Codul pena) 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

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Tl* m u N 4 ,

f . . . . . syP -
" .....DECLARAŢIE DE AVERE

Viviana Lukacs___________________________ ______ , având funcţia
______  Ia _____ Tribunalul Arad____________ ________________  ,

, domiciliul

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan: (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
'.extravilane, daca se află în circuitul civiT ^

*2) La “Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul* soţul/soţia, copilul), 
iar in cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi injmele ooproprietariîor.

2. C lădiri

N O T Ă :
S e  vor declara inclusiv cele a f la te  în a l te  ţări.

I



* Categoriile indícate 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 copropríetate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

-----  Natura
!

Marca ¡ Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie " M d Id ” l V  V

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 sumură Anul dobândirii Valoarea estimata

l
\

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3 .000 de euro fiecare, şi bunuri Imobile înstrăinate in  
ultimele 12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Dala
: înstrăinării

Persoana către cari1 s-a 
sn străinul

Forma
înslrâinării Valija rea

^ l l l i i i i i i i s

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 eiiro

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 piaţa însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

^Categoriile indicate surd; ( l j  hârtii de valoare deţinute (titlun de stat, certificate, uoii, 
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciaÎe; (5) împrumuturi acordate in nume personal.

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

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

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

— ' .......................
Contractat în anul

............... .............
Scadent ia Valoare

Banca Românească 2012 2042 30780 euro

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regi* autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie "

1.3. Copii

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

4



a

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 r n li/a t  \cnitul Suni» venitului:
numele, adreu

Scr>felul pmtiit/Ohiei'tu) 
generator dc venit

Venitul anual 
încasat

/. Venituri din salarii
1.1. Titular

Lukacs Viviana Tribunalul Arad Grefier 69813
1.2. Soţ/soţie

Lukacs Tiberiu SC Trans AR Trust SRL 
SC Kraftstrom SRL

Şofer
Şofer

4000 lei 
2294 lei

1.3, Copii
Lukacs Roxana Alocaţie 504 lei
2 Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

J ,  Venituri Jtn cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

U Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

y  Venituri din pensii
j.V i î itular

5.2. Soţ/soţie (

1
ti. 1 enit uri * lift in'ttvituţi
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

5



.............. ...—-- --- --- ~--—--—

Cine a reali/at venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa
Serviciu 1 prestat/obiect u 1 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

/ Ó .  0 6  A  i / s



DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Grefier

Kocsmaros Lidia Lucia
la Tribunalul Arad

, având funcţia

CNP domiciliul

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

Modn! 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 bunuri lor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în copropri etate. cota-parte şi numele coproprietarilor,

2 , C lădiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate In alte râr

Adresa sau /ona
SI

construire ' 1 KocsmarosT iberi 
iu Francise

teren,



r

* 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 fn proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

lâ momentul declarării .

Descriere sumara Anul dobândirii .Valoarea estimată j
: J
■ ■ ţ ■ ■ |

111, Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri im obile în stră inate  în 
ultimele 12 luni

Si
lllfc

Sai«?-;* oiiinihif ; I>aí;i rerso^m i cam - ?;ifv v a  = io rm â
ti -• m«lrsiPiţî-« - wswñlmt ■ i&Hvrémkril j:;. ./ ..
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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 c irc  adm in iitrfiu i 
yl adresa nenteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold'valoarc Iu /i

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

2. Plasamente, investiţii directe şi 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 \  aloarea totaJA ta ti

j
’ 1

3



*Categoriile indicate sunt; (!) 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 m 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*

( i ne  ii i *" î l i / .a l  v e n i t u l
Sursa venitului: | Serviciui prestat/ObiectuÎ | Venitul anual 
numele, adresa generator di* venit încasat

L I. Titular

..-.L,,,..................................... '...A...'.......... ........

1.2. Soţ/soţie

.:. ........... . . . .  |
1 ! 

................... . “ ~~j

1 1
1.3. Copii

f

I
......................................................... .... 3..;... -......................... - ........r... j _  ,

S j

{Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi ai 11 dea.



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)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

........................................ .... .... ........
Cine a realizat venitul Sursa venitului: j Ser\iciul prestat/Obiectul 

numele, adresa | generator de venit

_ .— ....... -...... . -

încasat
L Venituri din salarii
1.1. Titular

Kocsmaros Lidia Lucia Tribunalul Arad Grefier 43245 lei

1.2. Sot/sotie

Kocsmaros Tiberiu Francise Grup West Arad SRL Gestionar 14312 lei

1.3. Copii

Kocsmaros Andreea Béatrice 504 lei
2. Venituri din activităţi independente :
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei btmimlof
3.1. Titular

3,2. Soţ/soţie

4;. Venituri din investiţii . =-
4.1. Titular

4,2. Soţ-soţie 1 1

„  . L.. î
!

:5. Veni hui iii a /><■/; -.:;

5.1. Titular

5.2. Sot/sotie

\6l Venituri ; 

|6.1. Titular

5



6.2. Sot/sotie

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

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume. adresa
Serviciul prestat/obiectul j Venitul anual 

generator de \en it încasat
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării
10.06.2015

6



T R I B U N A L U L  A t  A S

Nr. 20
Pale I ţ i  Û & 20¿5_

D E C L A R A Ţ IE  D E  A V E R E

Subsemnata, Nicula Angela având funcţia
Grefier -  compartiment executări

de penale ia Tribunalul Arad secţia penală

CNP domiciliul !

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

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

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T À :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
; Modu l ele 
dobândire Titularul1}

1 1995 0,5 ha Moştenire Nicula Angela

* 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 proprietare lui (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar In cazul bunurilor In coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O \ A :
Se vor declara Inclusiv cele aflate In alte ţări,

Adresa sau zona Categoria* Anui ,, r _ { Cota- j . A . . . .  Suprafaţa! dobândirii ' ; parte
Modul de 
dobândire

,
Titularul^

!
i .. .... .... ... .

2 1995
cutotcu  
teren, 
anexa şi 
grădină |

Moştenire Nicula Angela/' 
Roşu loan

1



i _____  i ________ _______________________________ _
* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casâ 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 1310 1 1997 Cumpărare în anul 2007

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. B ifitifî a to iiie , a căror vâl&gre â e f işe ş fe  3.Ó00:'''áé'eiiró'fleeáré, şi feaiiiirî îm®tsie iiis friîn â fe  în 
ultimele 12 lititî

! Natura ; DMs j Pznoatia  t*ăire eare j Ftwnm '■ f Valoare« ;



înstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării

IV . Active financiare

1. C onturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econom isire şi investire, 
inclusiv câ rdu rile  de credit, dacă valoarea însum ată a tu tu ro r  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

.ar-

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

2. P lasam ente, investiţii d irecte şi îm prum utu ri acordate, dacă valoarea de p ia ţă însum ată a tu tu ro r  
acestora depăşeşte 5*000 d e  euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

?■ mitent litiu societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

T. | Număr de titluri- 
cota de participare Valoarea totală la zi

j
......................................

|
1  ̂ ~

■ i
1
s

3



*Calegoriile indicate simt: (! )  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 In 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 In străinătate.

VL 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 venitui-: Sursa venitului: 
«urnele, adresa

S en  iciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul guiţai
C-. încasai

i . L Titular i

1,2. Soţ/soţie

] ,3, Copii

ţ ............ . ..............................  .....»i- - ...... ......  _j
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*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

/. Venituri' din salarii
1.1. Titular

Nicula Angela Tribunalul Arad grefier 50.865 lei

1.2. Soţ/soţie

L3. Copii
Nicula Ciaudiu Cristian Alocaţie de stat - 504 lei
2. Venii uri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular 1

3.2. Soţ/soţie |

4. Venituri din investiţii
i'4.1; Titular ■■ ■ i }

r— —

A.¿-. Soţ/solie | ■ 1

5. Venituri din pensii
5.1. Titular 1 1

1 1
15.2. Soţ/soţie 1 t I 1*5

1 1
16. Venituri din activităţi agricole

5



6.1. Titular j
Nicuia Angela SC ROMGERA SANTANA 280 lei

6 2 .  Soţ/soţie I

Sursa venitului:
Cine a realizat venitul Nume adresa

Serviciu! prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării 
10 iunie 2015

Semnătura



DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, IANAM IHAELA . 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 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 ţâri.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul"

s t  b i i m a l i i  t M

* 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. In cazul bunurilor proprii, numele proprietara soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor In coproprietare, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N 0 1' Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în a lie ţări.

1



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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar m cazul bunurilor în coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. B unuri mobile
1. A utovehicule/autoturism e, trac toare, maşini agricole, şalupe, iah tu ri şi alte m ijloace de tran sp o rt 

care sunt supuse înm atricu lării, 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.

nlţimeie 12 luni

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 deciara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

ln\titutiu care administrai/A  
şi ad reu  acrttcn 1 ipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare lu ti

„  .

m
<&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.

Kmitcnt tillu/socictalca in care persoana este 
acţionar sau asoeiat'hcnefictar de împrumut 1 ipul*

Număr de titluri/ 
cota dc participare

Valoarea total A la xi

3



*Categoriile indicate sunt: (!) hârtii de valoare deţinute (titluri de stai, 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 In 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 <

BANCA TRANSILVANIA 2015 2020 69.000

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

*

L î,  Titular

L2. Soţ/soţie

Sursa venitului: Serviciul prestat/obieetu!

j

1

! .3. Copii |

.....J..........................
*$e exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al / !~ka



V IL V enituri ale declaranlBlni şi ale m em brilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr, 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ;
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

C ine a rea li/a l venitul
......_______________  __ _

■ll^
S Serv iciul p resta t/6b iec tu j 

E cncrstor de venit
1. Venituri din salarii

1.1. Fitul ar Tribunalul Arad 
Bd. V. Milea nr. 2-4 60245

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 .Î . Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.L  Titular

4.2. Soţ/soţic

J. Venituri din pem ii .

5.1. Titular

5,2. Soţ/soţie

i .......................... _ L™_,--------- ------- :---------------- - ..
6. Venituri din activităţi agricole



6 .2 .-Soţ/soţie

—

Sursa venitului: Serviciul prestai/obiectul 
(generator de venit

Venitul anual

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura

09.06.2015
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4

DECLARAŢIE DE AVERE >
Jks'

Su bsc m il a lu 1/Su bsem n ata, 
de < » refier

CNP

Babaciu Diana
la Tribunalul Arad

, domiciliul

, având funcţia

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia5* deţin următoarele:

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

h Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cefe aflate în alte tări,

■Adresa sau ir,011 a 'Categoria*-
Anul

dobândirii
Sups ii i a ţa

i M04luJ.de 
■do bă «di té

Titularul «/ .. !

* ( ’a l e g o r i i l e  i n d ic a t e  .surii: ,(,1 )  agricol; ( 2 )  f o r es t i e r ;  (3.).intravilan; ( 4 )  l u c i u  de.apă; ( 5 )  a l t e  c a te g o r i i  d e  t e r e n u r i  
e x t r a v i l a n e ,  d a c ă  se a f lă  î i v c i r eu i î u l  civil. ’■ ’ "

*2 )  La. "Titular" se menţionca/ă. în c az u l  b u n u r i l o r  p r op r i i ,  n u m e l e  proprietarului ( t i t u l a r u l ,  s o ţu l / s o ţ i a ,  copilul), 
iar în cazul b u n u r i l o r  îir.icQproprioiate. cota-pârte ş l  n u m e l e  c o p r o p r i e t a r i l o r ^ ^

1. Clădiri

\  « > i A :
‘m- ve: decima incluviv

I



* ( atcaoniie indicate sunt: Cj) apartament: (2) casă de locuit: (3 )  casă de vacanţă: (4) spaţii eonveaaafe-de 
producţie.

*2)  La "1 iluiiii'1' se  m e n ţ i o n e a z ă ,  în  c ă z u t  b u n u r i l o r  p ro pr i i ,  n u m e l e  p r o p r i e t a r u l u i  ( t i t u l a ru l ,  so ţu l / s o ţ i a ,  c o p i lu l  ), 
iar  în c a zu l  b u n u r i l o r  în e o  p r op r i e t a t e ,  c o t a  »par te  şi nu  ine le  c o p r o p r i e t a r i l o r .

i i .  Bunuri mobi le
I, Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca N n ife bucăţi Auul de fabricaţie jVfirtM'dc dobândire

- - ...

- - -------------- — _ — —... .......... ....... . ..................-..— ...... -.......■......-

2« Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte  de arta şi de cult, colecţii de artă şi 
"numismatică, obiecte care fac parte di ti patrimoniul cultural naţional sau  univer sa l ,  a c ă r o r  valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de curo

N O  4" A :
S e  v o r  m e n ţ i o n a  toa te  b u n u r i l e  a l i a t e  în  p r o p r i e t a t e ,  i n d i f e re n t  d a c ă  e l e  se  a f l ă  sa u  nu  pe t e r i to r iu l  R o m â n i e i

ia momentul  d ec l a ră r i i .

Descriere sumara Amil dobândirii Valoarea estimată

•4...

I I I  H n m u i  m o b i l e ,  
i i i f o i i e l e  12 m m

r iu 'o r  va loa re  depă şeş te  3 .000 de  vuia* iiocarc.. -i înmii  n  i o foliile îii*a r a i a  a l e  in

N a t u r a  j .Data. I • Persoana către  care s-a ! Form a j
imtrmn&ţ i r  i iibti âinârii j

Valoarea

2



IV. Active 11 ii a ii ci are

I» C 'onturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire şi investire, 
inclusiv cârdurile  de credit, clacă valoarea însum ată a tu tu ro r acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele afhiie în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care ÎMlminis trează 
şi adresa acesteia

Tipul - V arin ta Deschis în

— ............. ........—-— ..------- ---.. ........ -.....- “------ -— .—.-----------------------

Sold/valoare la zi.

i ' î l  ^oriile indicate simt: ( l )  cord curent sau echivalente (inclusiv eoni); (2) depozit bancar sau 
nii (3  ) fo n d u r i  de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau afle sisteme eu 

acunmhp i i -u vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2 .'Clasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însum ată a tuturor 
acestora'depăşeşte 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

? .-'.-Lmiteo-ttiOu/swxetatea ui <*are persoana este T  i * * ' ■■! , ,  , , t, . ■ i ■ ■■: ■■■■.■ > ] Tipul" \ J t Valoarea foiala'lai.-■ v- -acţionar sa ir asociat/beneficiar de împrumut.- j ■. • g^.edta^imrfl'ctpiire t

"■’( a le g o r iile  in d ica te  sun t: î l )  h a r ţii  de  va lo a re  d e ţin u te  (titluri d e  stai., certificate, a h l ip i f iu n ip  ( 
a c la m i sa u  porţi so c ia le  ¡a societăţi c o m erc ia le ;  ( 3 )  îm p ru m u tu r i a co rd a te  m  m a n e  p erso n a l.

3



3 . Al te active producătoare de venituri n e te ,  care însumate de păşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

N O T Ă ;

S e  v o r  declara inclusiv ce le  aflate în  străinătate.

V. D a t i n i i
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ* bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tu tu ro r acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTA;
Se  vor d e c l a r a  i n c lu s iv  p a s i v e l e  financiare acumulate în si iximăiafe.

Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii mm avantaje primite gratu it sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţa, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome» companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice rom âneşti sau străine* inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Ciîîe a reali/.at venitul Sursa- yenîtuhih - 
rn'vm'etei-adttsâ

î Serviciu! prestut/Obieetnl 
! . generator de venit

Titular

Venitul an ii a! 
încasat

•• - î :i

'•*,SV exi'cvîeazâ de fa declarare cadourile şi ■■trataţiile uzuale primite ida partea rudelor de gradul / si ii! / Idea.

4



VII. Venituri ale declarantului şi ale m em brilor săi de familie, realizate în ultim ui an fiscal încheiat 
(potrivit a rt. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Cocini fiscal, eu modificările şi com pletările ulterioare)

N O'i'Â:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a rtiîUmi venitul

I (. Vcwiuri din salarit

‘itular

1.2. Soţ/soţie

("‘op ii

Sursa venitului: 
numele. adi t ŝa

nbunaiu! Arad, B~dui. Vasile.
’ -Milea, nr. 2-4.JudeA rad-■■■'■.■

Serei cm t preM s î C >1,iî cef«! j Venit«! arm al \ 
: / geiiera to r  de venit ] _.jiicâsai. *

■grei'-ci 2304

¡2. I eni/uri din activ hali independent?
' ~. i . Titular

2.2. Sol/solie

J leni/urţ din cc dar ca folosinţei iuniinHor 
3 J  . \ iiuîai |

3,2, Sof/sotie.



Ciiii- a rtniUzat venitul
U

Ştirsa venitului* 
Niitîic*. adresa

Scrvk’iuf prestat/obiectul j Venitul auua)
gene ral or de \  enii încasai j

• \'uiia!'i iU;: p r e m i i  .%/ ¿.¡ia i< h' uri ije noroc

IA .  Timlar

7,2. S<>l/si>!îc

7.3, Copii

S. .f ’c n i a m  d in  a lh ' s u r s e

8.1. ! i tubr

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru  inexactitatea sau 
caracterul incomplet a( datelor menţionate»

Dala completării Semnătura

09.06.2015



V B IS ’ ■H y î iV ^  5 ® - ^

Subsemnatul/Subsemnata, Dronca Cristian Vasile , având funcţia
de informatician Ia 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.

* 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 coproprietatej cota-parte şi'numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O T Ă  :
Se vor declara, inclusiv cele aflate m alte ţări.

-...’
■T— 1
B S m a j . - .. v; ■■■; -
RL... _______ ___iJiOliiiilillilJi

m s M .
m U m m HWmt íÉÉáfe

m m m m

hb Titularul^’

Miron Cosiin. 1 j 2012 70 m2 Cumpăr are Dronca Cristian

..".. '.r| -:: . •. . . . . -:■■■■ -
J

I





* Categoriile indicate sunt: ( î)  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 in cazul bunurilor In coproprîetate, 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 In proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

rWrÎPPP «iimor-i i/csci it-l c sUliini *1
................................................

Valoarea estimată i
........ ; ................................ ......

....r
1 . ................ _

III, Bunuri mobile, a că ro r valoare depăşeşte 3.00(1 de euro flecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 1.2 luni
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IV. Active financiare

L 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 cârd); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările m străinătate.

K mite ut titlu/societatea în care persoana este Tipul*WKÈÊêIêêêSêsêKÊkBm
N um ărde titluri/ Valoarea totală la zi

|

i

— .—

— — -

i

■ ■ ■ ■■■ ■. ■ ■ ■. ■

p_ _ p _  — — i

^Categoriile indicate- su n t ( î )  hârtii de valoare deţinute (titluri de statf certificate, obligaţiuni); (2/ 
acţiuni sau parii sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active p roducătoare  de venituri nete, care însum ate 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.

Ber 2012 2027

■■■■"' .................. . ...-......-.....

35000 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/Obiectnl 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

LI, Titular

1.2, Sol/soţîc
%

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

1.3. Copii

*Se exceptează de ia declarare cadouri le şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi $
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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 | adresa

1. Venituri din malarii

~  ■.. , ----- -— ~r .... ——-|

generator ae venit Vc"iaSaar al

L I. Titular Tribunalul Arad Drepturi salaríale 87970
Dronca Cristian

1.2. Soţ/soţie

L3. 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 1 c nil uri din investiţii
4.1. Titular I ' I

4.2. Soţ/soţie .......

. S ..........  ...... ... ......... . ......... . .......... L________ ___

5. L Titular i 

¡5.2. Soţ/soţie j

r i
i
î

\

..........l__________ ___ ____________________ __ _____ —  .............= -

6. I vuituri din (hiivit0(1 agricole
....................-------------------------------7-...............—------ -------------- ----— i............................ ...  .........~'r '
6,L Titular j I __





Cine a realizat venitul | S u r  venitului:
j Nume* adresa

Serviciul prestat/obiectul | Venitul anual j 
generator de venit i încasat '

~ Venituri din premii şi din jocuri de noroc
IA, Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

H Venitnrî din alte surse
8.1. litular

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

9.06.2015





DECLARAŢIE DE AVERE

T R n ;r ,r ţM .y ; i ^ K-*/t' 

Nt—

Subsemnatul/Subsemnata,
...... Ia

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 copii? aflaţi în întreţinerea acestora, 

L Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

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 Â :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona
- .......... . -  •

Anul Mw"$9"''
/

p« °^ ^ S d i'r e

-----------------------  ---— .......................

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

• ...........— ..........—..... -............— .......

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 Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie

—

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

........ '................ ..... ............. 11

_  _  _ j

Í 1I-.--. | ■ ■

-- - — ...... ......... ..................

IIL Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3,000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate in 
-ultimele-12-luni

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 In bănci sau instituţii financiare din străinătate.

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

—  ' "

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de eu.ro

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 Ia zi

—— _  — ................................ _ ———_

--- _ _ _ ^  ..... ...

* Categoriile imiiemie smmî: f i )  hârtii de vaimre deţîMie "ftiiluri de staif certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

3



an:
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însum ate depăşesc echivalentul a 5,000 de euro pe

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

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

asemenea bunuri, daeă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte $.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

— _
- - - - - - -

.
î/

'

M
II

!

—

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*

F I"' ţ |ţ |
l i ......... . - ............................

1,1. Titular

Sursa venitului: 
numele, adresa

,.t . . .  1 . "™ >cr\)ciul prestat/wDiectul
v " " ^ r '

1,2. Soţ/soţie

1

| 1.3. Copii

— ---- ..... — .......— —..... _
;

j,. ... . ‘

i

*$e exceptează de îs  decim are cadourile şi 'trataţiile uzuale primim- dm partea  rudelor de graduî 1 şi ai ¡Idea,

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.

Cioc a rea lisat venitul Surva venitului: ' Serviciul presta I/Obiectul | Venitul anual 
numele, a dres« generator de venit încasat

/ Venituri din salarii
1.1. Titular i -  -APA'} S-

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. V*.’nu un din activităţi independente
2 .1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din ie  dar va folosinţei hunurihr
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4 1 t'nUurt din inve stiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

Í5 Venituri din pensii 1

1. ■
]

5.2.

Í _

6. f < nu un din c/t tn nalt agr icuh
6T . Titular \

6.2. Soţ/soţie

5



Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa
Serviciul prestat/obiectu 1 

generator de \cnit
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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Subsemnata, 
de Grefier şedinţă

CNP

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 eopropri etate, cota-parte şi numele coproprietarilor-

2, Clădiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cete aflate m alte ţâri.

' ' V  W * “ /  T f...-■.- "J0  (Q iQ ¡ţi

D E C L A R A Ţ IE  D E A V E R E

IURA IULIAN A având funcţia
la Tribunalul Arad secţia I~a civilă

domiciliul

1



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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

Modul de dobândire

nu

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.

Anul dobândirii

NU

III.' Bunuri mobile, t  căror valoare depăşeşte 3,000 de euro fiecare, şî - bunuri im obile înstrăinate în 
u ltim ele 12 Tuia .

Natura hunului j Data Persoana cal re cârc s-a 
înstrăinat

I-orina
mvtráínáni

2



ÏV. 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 rare a d m in U trn /i 
fi adresa acesteia lipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la /i

NU

*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.

F mitent tit) ti/sod eta tea in care persoana ette 
acţionar sau asortai/beneficiar de împrumut lipul* Numdr de titluri, 

cuta de participare
Valoarea totali la / i

NU

3



*Categoriile indicate simt; ( î)  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 alte 

asemenea bunuri, daca 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

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 reali/at \enitul

1J . Titular

Sursa venitului: j Serviciul prestat/Obiectul 
numele, ii dresa urne rum r de \enir

j
|

\  vuitul anual
încasat

Î.2, Soţ^oţie' " '
1  ^  _ | _

1 *! i

¥Sc exceptează de ia declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul l  şi al Hdv



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, eu 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. Va ii turi din sai arii
1,1. Titular

Iura Iuliana Tribunalul Arad grefier 68.901

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. Venit uri din investiţii
4,1. Titular

4.2, Sot/şoiie
....... . . ......... ... ....;

......  _ .. . .  ....  .... . ........  ......
5 .'Venituri din pensii '
5.1. ! nu Iar

5.2. Soţ/soţie
-......— -■ — .....................  ... ~ ..... ...................... • .......... ...........................

\6. Venituri äh? at tivi tn ti agricole



6.2. Soţ/soţie

Cine a reali/at venitul
Sursa \enituiui: 

Nume, adresa
S en  ici ui prestat.' obiectul 

generator de \enit
Venitul anual 

în casa t
7. Venituri din prem ii 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

Dumitru Delia Maria M Ap.N. pensie de întreţinere plătită 
de Dumitru Sorin Gheorghe 2.400

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

Data completării
10 iunie 2015
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; ' - "  ̂ / h ¡h-
Nr

DECLARAŢIE DE AVERE

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

CNP , domiciliul j

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

a fes
tb  '

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 afîa în circuitul civil.

*2) L a.MT.iţuiar" se menţionează, In cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor In copropri etate. eota-parte şi numele coproprietarilor.

2« Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv eelc aflate In alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
h-smm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anul
dobândirii Suprafaţa

i  ota- 
parte

Modul de 
dobândire Titularul2'1

1 2003 43 mp cumpărare Crişan Adriana

5

- Í
j

.................................................... 1 1 i Í

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 căzu! bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor In 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 

Ia momentul declarării.

O * * s w

„ —— •—— -—_ _ _ _ _ -------  ——---_ -----
;
;

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 înstrăinăm ! înstrăinat

.....................- ....................- ......................,a!îi&8£Si8»ssîS!SSSîSsşiiaîa8!S«iaSîSSKî&ş3e5^^

Forma
înstrăinării

Valoarea



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şl adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare Ia n

Banca Comerciala Română Cont
economii lei 2009 25.000 lei

^Categoriile indicate sunt: (2) 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/ i .. , . ! Valoarea totala la zi cota de participare j

:T.:
' ............... . “i ” “1...

1 ţ

^Categoriile imiîmie suni: (î). kmiîi de. valoare defimie (titluri de sini, ceriifmate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi smîmle în societăţi comerciale; (3) îmşmwmturî 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 m 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.

....... - ....... ■-.......... .......... ..................'I

C A * I^cacient ia «  I 1▼ SI

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, compami/soeietăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, 'decon^H:;áé''clieHiiléll,''áteéÍ¿^4^át 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 
numele, adresa

Serv iciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

î .2. Soţ/soţie 

; !.3. Copii

„—__ — . ______ ..—— - _ .  __----

.

!
i ................... ............

i

*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 a r i 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 reali/at venitul Surxa venitului: 
numele, ndreta

Serviciul prestat O bice tul 
generator de venit

Venitul unu ui 
încasat

/, faulturi din w Jurii
1.1. Titular Crişan Adriana Lacrimioara Tribunalul Arad 60.212 lei

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din acfhitâfi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

¡3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titjular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din imvatifii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
1 . 1 itular

[5.2. So^sopc

j
6. Venituri din activitâfi agricole

Í6.1. Titular

:
6.2. Soţ/soţie

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului; 
Nume, adresa

Scrviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri uin premii ş i uiu jocuri t«r nume

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

73 . Copii

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

28.05.2015
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DECLARAŢIE DE AVERE*

Subsemnata, Popec Dorina Fiorica având funcţia
de Grefier documentarist la Tribunalul Arad secţia I civilă

CNP domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
ca împreună cu familia1* deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

I. 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" $e menţionează* în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate. cota-parte şi muntele coproprietarilor.

2« Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate tn alte ţări.

-

N-, # /< % ,
f i «

i



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

*2) La "Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

nu

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 ta lu r i Imobile înstrăinate în

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

2. Plasamente, m veştip  directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţa însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

3



^Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de statt certificatet obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate in nume personal.

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

N O T A :
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.

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/obiect ui f Venitul anual 
generator de venit [ încasat !

1.T Titular

Î.2, Sôf'sotië

1.3. Copii

'Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al IIdea

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.

I Sursa venitului:
Cine a leatiza venitul j iinnii»lr ftrlrpc$i ................  ................  ...... 1........  nunieic, aaiesa___

I. Venituri din salarii
generator de venit__________________________

1.1. Titular Tribunalul Arad grefier 54.361

pensionar pensionar 6.550

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente ■-= -
2.1. Titular

2.2. Sot/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei hwwrilbr
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Vmîtim  din investiţii ri. - :
4.1. Titular |

. . . |  .
4,2. Soţ/soţie |

____________  . .
1

- ................ ................_  _.._ __ _________________ __

5.1. Titular ,

5.2. Soţ/soţie

. .. • 
6. Vemmh dm ăcinităţî agricole
• > . )  Tiltil ar



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 )i din jocuri clc noroc
7.1. Titular

7.2, Soţ/soţie

7.3. Copii

& Vem üm  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 
28 mai 2015



Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER

CNP

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul m declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreuna 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 Í 
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul11

* Categoriile indicate sunt: (!)  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 coproprietare, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.

..... ... . ...... - --— ...........-..........

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire

......... .......... — .......

Titularul2*

apartament 200? 98 l/2 cumpărare Tâmaş Tudor

apartament 201Í '.-7 Cumpărare Tâmaş Tudor
-

i

T R I B U
■f f 

‘ <d £
Nr. . f  / / i

DECLARAŢIE DE AVERE Eate

TĂMAŞ MĂRIOARA , având funcţia
Ia TRIBUNALUL ARAD

, domiciliul



T

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

*2) La "Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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 că ro r valoare depăşeşte 3 .000 de euro flecare, şi bunuri imobile înstrăinate în

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: ( î )  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

H::O.TÂ:

Emitent titlu/societatea în care persoana este

în străinătate.

1 Număr de titluri/Tipul* Valoarea totală la zi
___ _________________j



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

3. 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.

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, ittciwsiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare Individuală depăşeşte 500 de euro*

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.

/. Venituri din salarii
num ele,adresa' _

...... ■■■■-- ... -----— •■■■■
Scrviciul prestat/O bieciul

— ,— __

1.1. Titular

Tămaş Mărioara Tribunalul Arad Grefier 52538

1.2. Soţ/soţie
Tămaş Tudor Pensie 2130
1.3. Copii

2, Venituri din actmtâţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

4 ;Venituri din cedarea folosinţei bunurilor :
3.1. Titular

3,2.:Soţ/soţie

4.1. Titular |
—  ţ — ■

4,2. Sot/sotie !>.........—■.. ....-... ...—_______  ... .. 1....
L  . _ ............ ..................  i

■ ■ O:. ' . -- \ . -r - : ;-/v l ;;v: ..r , .r : :
.’5.1. Titular 1  & i i

[5.2, Soi/soţie

\'â;: VenUuriăm actmlăţî agricole
6,L l i  lui ar

5



6.2. Soţ/soţie
*•

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume. adresa
Serviciu! prestat/ebtectţi! 

generator de venit
Venitul sjhiib! 

încasat
7. Venituri din premii şi dm jócw i de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

S. Venituri din uite surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării
02.06.2015

Semnăţîfra



DECLARAŢIE DE AVERE

Tfc ■
Ni»........

AC. » V / ’% ? ?

iQm ¿>íf

/ /

Subsemnatul/Subsemnata, 
de grefier-arhivar

CNP

Ognean T. Nieoleta
la Tribunalul Arad

, domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul In declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că îm preună 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

......
Titularul13

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civ il

*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 inclusiv cele aflate în alte ţări.

apartament 2002

§ ^ î»  :

1/2

dobândire

vânzare»
cumpărare

ÿÊÊÊMÈSÈÈÊÊÊÊÊ 

Mari Matei

1



* Categoriile indícate 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 fabricaţic Modul de dobândire

autoturism Ford 1 2004 vânzare-cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase» bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de arta 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 ée m m  fiecare^ şi bunuri imobile înstrăinate fa 
ultimele 12 laui

Naiur.î hunutu*

înstrăinat ; mslrâinării
Data. I Persoana către care s~a

ïmiràmûi
Forma I 

înstrăinării 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

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

2. Plasamente, investiţii directe şl împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de curo

N O T Ă  :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

3



*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

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 Scadcnt 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

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 grefier-arhivar 25.497 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 J . Titular

1
)

4.2. Soţ/soţie j

;!

5.1. Titular | |

1 j
5.2. Soţ/soţie j

1 1
C: UBnímñ ém -mtíniáp agrimk;
6 J , Titular j î i i

S



r
6.2. Soţ/soţie l

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul 
Nume, adresa | 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

2.06.2015

6



DECLARAŢIE DE AVERE

î  Ut ñ U  • A i L a R A D

Nr...... ..d 9 j t l ...  20
Doto

Subsemnatul/Subsemnata, MOŢIU S. MIRELA-CARMINA , având funcţia
de GREFIER-ARHIVAR ia TRIBUNALUL ARAD

CNP , domiciliul
< — - : —■ : : —  = : ““   ̂
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
ca 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*

extravilane, daca se află în circuitul c iv il
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

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

2. C lădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate m  alte ţari,

j f...............  • ......... ............' \1 ......'.................................. '....'.'.''i.'..' .......1 ¥ t  
1 1 |

I i i  1............  S I......  i ...... !

I



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casâ 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

IN atura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

AUTOVEHICUL
VOLKSWAGEN

POLO
1 2001 VANZARH-

CUMPĂRARE

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de arta 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 câror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

2



i

1. Conturi şl 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.

IV. Active financiare

Instituţia care administrează Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

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

2. Plasamente, investiţii directe şi 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.

*Categoriile indicate suni; ( ! )  hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certifícate, 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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţa 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 \enitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1,1, Titular

i 1,2. Sol/soţie
— — *•— — —

î

U .  Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al ll4ca

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 | Venitul anual 
generator dc venit încasat

l. Venituri din salam
1.1, Titular

MOŢI li MIRELA-CARMINA TRIBUNALUL ARAD GREFIER-ARHÍVAR 30769

1.2, Sot/sotîet 9

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedărea folosinţei bimurihr
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii ;
4,1. Titular

4,2. Soţ/soţie

&:î^ 0 u itid in p em it ■
5,!, Titular

5:2, Soţ/soţie
* *“

6. Venituri din aci ivii alt agricole
6,L Titular



Cine a reali/at venitul
Sursa venitului: 

Nume. adresa
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit
Venitul anual 

încasat
7. Venituri' dw premii ,n di» jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

& 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

02.06.2015
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TRIB UN A L u .

O f
DECLARAŢIE DE AVERE*

Subsemnatul/Subsemnata, Stana Alina Mari a , având funcţia
de grefier arhivar 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.

.......... ..................1
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, daca 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 eoproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2, Clădiri ■ ■

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate m alíe ţări.

I



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

*2) La "Titular'’ se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

Modul de dobândire
.............................

Autoturism Renault 1 2006 cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

’- ■ ....................... -  —
Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

2



IV. Active financiare

1. Conturi şl 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.

1 n s tituţi a ca rê ad̂ nn in art a/ă Valuta " Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cară); (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 îu care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar dc împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare

. — — _ 
Valoarea totală la zi

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

j  :

*Categoriile indicate sunt; (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de s ta t 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.

.....................................
rnntrartiH în anul ţ̂ OHll dcmi III nu Ui

........ ..... ....... ............
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*

« i 1 Sursa venitului: Cine a realizat venitul . .[ numele, adresa
Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit
Venitul anual 

încasat
1.1. Titular I

1.2. Soţ/soţie J

1.3, Copii

*Se 'exceptează'de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ţ i  al îl'Jea.
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit a r t  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 realî/at venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Ohiectul 
uenerator de venit

Venitul anual 
încasat

I. Venituri din salarii
1.1, Titular

Stana Alina M ana Tribunalul Arad Grefier arhivar 30127

1,2. Soţ/soţie

Stana Voicu Pensie 27000
1.3. Copii

2, Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Menituridin cedarea folosinţei bunurilor
3,1, Titular

3.2, Soţ/soţie

■4: Venituri din investiţii . :
4,1. Titular

4.2, Soţ/soţie

5.!. Titular j j ] ;
i I \

5.2. Soţ/soţie j  | j

6. Venituri din activităţi agricolc 
6.1. Titular

5



Cine a realizat venitul
Sursa venitului: j Serviciul prcstat/obiectul j Venitul anual 

Nume. adresa j generator de venit 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



Subsemnata, 
de Grefier şedinţă

CNP

cunoscând prevederile a r t 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.

Nr. 20
DECLARAŢIE DE AVERE

íi

T ALIÍL ARAD

Molnar Petra având funcţia
la Tribunalul Arad secţia I civilă

domiciliul

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se afla 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 /un» «  t . * | Anul Categoría*! , ..

- V -  : |

Suprafaţa Cota- j Modul de

1

Titularul2'

r... . . .  . . . . . ' .- ,  • .1
........"i"..... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.......

——— ----—“ —|-----------— —“—-----™<
■ ■ ■ ■ - . . ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ . ' ■ .  ' i

!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.



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

*2) La "Titular'’ se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabrica ţie
......

Modul de dobândire

nu

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 In proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

!
_ -—_ ............. ........— .......— ......

:

III, Bunuri mobile» a căro r valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate in 
ultimele 12 luni

2



IV. Active financiare

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

inclusiv cârdurile de credit, daca valoarea însum ată 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 i\

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

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

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

T- Număr de titluri/

* cota de participare
Valoarea totală la zi

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

-- -- — .............................. _ — ...—..........-......

*Cai€g&rifîe indicate simt; (1 ) hârtii de valoare âeţmmte (tiilmrî de stat, certificate., obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau p ă rţi socrnle în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal

3



3. Alte active producătoare de venituri Bete, 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 In 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.

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*

.............. . ....—...1 1 ■ ‘ —... 1 ..... —

................ * . . ..

‘ ■ # 
Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul presta t/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

U/Titular

L2, S©|/so$ie.; ' 

! v3. Copii



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.

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului; 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 1 Venitul anual 
generator de venit | încasat

?. Venituri din premii şi dm jacurf de nome . '
7,1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

§. 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 
03 iunie 2015



Subsemnata, 
de grefier

CNF

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia55 deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitui c iv il

*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 C a teţ,oria dobândirii Suprafaţa | ^  | | Titularul2*

_ ]  j [—  —
î ] |
î \ 1.ţ' ■ :î/ •.

T R I B U M â i l I L  á t á t t

DECLARAŢIE DE AVERE

Sorea Gabriela având funcţia
la Tribunalul Arad ,

domiciliul

I



* Categoriile indícate 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 In 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
-----------------------------------------------------

\ 
i ■

lIlé'B'iiMiivmQibtté, a căror valoare depăşeşte 3,000 ele euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 Îm i



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 unul Sold/valoare la zi

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

2, Plasamente, investiţii directe şi 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 m strămâtate.

fcmitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar dc împrumut Tipii 1* Număr de titluri/

, , . i Valoarea totala m zi cota de participare |

!

)nne /nenea S U H L

acţiuni sau părţi sociale m
(l)  hâmi de ckţkmie (iiilun de stai, certificate, obligaţiuni); (2)

ictâţi ■ comercióle; (3) mpmmuiuri acordate în nume personal
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an:
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însum ate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

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

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise In 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: 
numiie. adrisa

Serviciul prcstut/Obiectul 
generator dc venit

Venitul anual 
încasat

1,1 / t i tu la r

1,2. Soţ/soţie

1

j 1.3. Copii
......................... — — ...— ~—

LZZZIZZ
*Se exceptează de la 'declarare cadourile şi trataţiile rnuak primite din partea rudelor de gradul I şi al H4ea

4



VII, Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit a r t 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 reali/ut venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Ohiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Sorea Gabriela Tribunalul Arad Grefier 58135 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 I

_ _ _ _ _  - Ţ “

4.2. Soţ/soţie

_______  . ..... ~ T -
5, Venituri din pensii -

.. Titular r  ' ,

t 1 • 
1 i i

15.2. Soţ/soţie

6. Venituri din ttcnviláfi agricole 
6,1. Titular



Cine a reali/ut venitul
Sursa venitului: 

Nume, adresa
Serviciul prestat/obiectul f Venitul anual 

generator de venit \ încasat
7. Venituri din'premii p  dinjocuri 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

04.06.2015
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Subsemnata, 
de grefier

CNP

D E C L A R A Ţ IE  DE A V E R E

SAS DANA RAMONA
la Tribunalul Arad 

domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
ca împreună cu fam ilia1* deţin următoarele;

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări.

•\drcsa Wu «m a Categoria* Anul Suprafaţa Cota-
partc

Modul de 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

2, Clădiri

N O T A :
Se vor declara incluşi"' cele aflate în. site ţări



* 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 fa i) rica ţie Modul de dobândire

Autoturism Opel Insignia 1 2010 cumpărare

Autoturism Renault Clio 1 2004 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 1.2 Ins» ■

2



IV. Active financiare

l .  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'\aloare ţa 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 anteriorj.

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de ewro

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

m u
lipul*

A.-'-JV ZI
N um ăr de titluri/ 

cota tic participare Valoarea totală la /i

i

!
I.

'^Categoriile- indi-mte ■ sunt: f i ;  kărm  d e .valoare' deţinute (îiimri de stat, certificates d'Mîgaiiumj; (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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an:
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însum ate depăşesc echivalentul a 5.000 de curo pe

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

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiu! 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 auul Scadent la
i Valoarei

Banca Transilvania 2013 2018 40.000 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*

Cini' a realizat venitul Sursa venitului: 
mumie, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de \enit

Venitul anual 
încasat

' :T. i .  Titular'

i .2, SopsQ ţk î

1,3, C o p i l

. • • • . • . . .
| i

.. j

*Se exceptează de la declarare cadourile -şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul /  şi al Ii4ea

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.

( ine a reali/at venitul Sursa \enitului: 
numele, adresa

Ser\iciul prestat/Obîectul 
generator de \cnit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri, din salarii
1.1. Titular

Sas Dana Ramona Tribunalul Arad grefier 3L729 lei

1.2. Soţ/soţie
Sas Doru Călin UM 1249 Cadru militar 30.000 lei
1.3. Copii

2. Venituri din uctivităţi independente ■
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. VenitUfidin cedarea folosinţei bufturil&r "\-
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

* j,—  _

4:.2. Soţ/soţie
J

\5A. f¿tu iar

]5.2. Soţ/soţie

j é .  V e n i t u r i  d i n  m  n v ¡ f i ) ¡ :  < / e / 7 i  W r

16 , 1 . T i t u l a r  j j

i î

i
i

Í 1
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 ̂ , I Sursa venitului: 
C mc a rcali/at venitul | Xmm,  !ldl.csa

Scr\iciul prestat/obiectul 
generator de venii

\  enitul anual 
înciisat

7. Venituri dinpremii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din aîie surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

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

Data completării Si

04.06.2015

§



Subsemnata, 
de grefier

CNP

D E C L A R A Ţ IE  D E A V E R E

SANDICI DORINA M ARIANA 
la Tribunalul Arad

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

Sandici Marius- 
sotul

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan: (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacase^âflâtii.^i^itiţld ci vil. : .

*■%) La "Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii numele proprietarului (titularul, soţul/soţia; copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietare, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2, Clădiri

N O T Ă :
Se v or declara inclusiv ceîe aflate în alte ţari.

\ d i osa sau /oim Culcgorbi*
d o b td ir iî  S ,,Prafat8

1999 98 mp { iMarius

1 f: ) | . .. . 1 I
..... ............. ........................... ...1..................  I 1 .1  1 . i

1



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

*2) La "Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

autoturism Opel Astra III i 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 \  aloarea estimată

jp. ■■ . . . vv:-.----
!

.............  1

ÍIL Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni
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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 aliate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in unul Sold/valoare la zi

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

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

M O Ţ Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau avocial/benefieiar de împrumut Tipul* Număr de titluri, 

cota de participare \  aloarca totală la zi
£ ' •

................
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*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale 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:

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 Conlraclat în anul Scadent la
--- ---- -----------

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 rom âneşti sau străine, Inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele -ale angajato ru lu i, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de mm*.

Cine a reali/ut venitul
^ m

Sursa 'cnituiui: 
numele, adresa

Scrviciui prcstat/Obiectul 
generator de \enit

Venitul anual
. ______

! ], 1. Titular
---------- ----

1.2. Soţ/soţie

b 3. Copii

*Se exceptează de lei declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al I Idea
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VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit a r t  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 \cnitiiliii: 

numele, adresa

Ser\ ieiul prestat/Obiectul 

generator dc venit
Venitul anual 

încasat

i. Venituri din salarii
1.1. Titular

Sandici Dorina Mariana Tribunalul Arad grefier 58.453 lei

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3 . Venituridin cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4yVenimri din investiţii
4 . 1 . Titular 1

j

|

4 . 2 .  Sol/soţie-

........................... l
Jk -Venituri din pensii ; - -'.: - •: , ;

¡5.1. Titular

¡5.2, Soţ/soţie

i 6. Venituri din activităţi agricole



62. Soţ/soţie

Cine a reali/al venitul
Sui'Sâ Viinî»iî*.îîî 

Nume. adresa
Serviciu! prestat/obiect«! 

«enerator de \enit
Vroitul ţţiniid

încasat
7, Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

12. Soţ/soţie

7.3. Copii

S. Vemitm din alte surse j!-..-'

8.Î.  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

04.06.2015
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T R I B U N A L U L  AMÂTm 

Nr. /<f fa t- ,  70
Dota ..  , o / rDECLARAŢIE DE AVERE i

Subsemnatul/Subsemnata, _______ Fareaş-Neamţ Andreea , având funcţia
de Grefier şef delegat___ ______  la Tribunalul Arad -  Secţia a H-a Civilă ,

CNP , domiciliul
Arad

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-
partc

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 căzui bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în  eopropri etate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri ■ ■

N O T Ă :
Se vor d e c la ra  inclusiv c e le  afla te  in a lte  ţări.

1 -
Adresa sau zona

i - ' =
Categoria*

} )
ipartament
. . . . . . .

Anul

2010

Suprafaţa
rnm m m m

63 mp

Cota- Modul dc 
dobândire
Programul

..Prima-casa5*
(credtf)

fu la r u l

Farcaş Neamţ } 
Andreea j

; ţ i

— —= :

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 

1a momentul declarării.

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

*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.

Fm itcnt fit Iu/toc k  ta tea în cure pcruum n este 
acţionar viu asociat/beneficiar de î mpr umut Tipul* Număr  de titluri/ 

cota dc partic ipare Valoarea fulitlă la zi

- y
-----
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* Categoriile indicate sunt: ( î)  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 p roducătoare de venituri nete, care însum ate 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. D atorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însum ată a tu tu ro r acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în unul Scadent la Valoare

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

Banca Transilvania Sucursala Arad (card 
de cumpărături)

2013 - 4.000 lei

VI. C adouri, servicii sau avantaje prim ite g ra tu it sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi com erciale, regii autonom e, com panii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice rom âneşti sau străine^ inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căro r valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

( ine  a realizat *emtul

Sursa venitului: 

numele, adresa

Scniciul prestat/Ohiectul 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 îl-ha.



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul au 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 it rcali/al venitul Surta venitului; 
numele, adres»

Serviciul prestat Obiectul 
tfcncmtnr de venit

| Venitul xmual 
i ncu.ua t

/  Venituri din mi!orii
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 40.095 lei

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2 1 < nituri d in  activităţi independent?
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

V I c nit uri din imwttţtt
•4.1. Titular

4,2 Soţ/soţie

i

15. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

ñ Venituri din activităţi oier ante
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6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

C in e  u rcj i l i /ü l  t e m  tul
Sur** ven itu lu i:  

N u in e .  adrev»
Serv ic iu l p res ta t /o b iec tu l  

g e n e r a to r  d e  ven it
\  cn itu l  unuiil  

tncuval

" I c u i ta n  ¿Îi/t p re m ii d tn  jaburi d\ m>nn

7.1. Titular
...... .....~ 7

/

7.2. Soţ/soţie

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

7.3. Copii /

/

H. V en itu r i d in  u ite  s  urne /

8.1. Titular /

/

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii ....... /
/f

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

Data completării

........05 iunie 2015....
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