
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsem natul/Subsem nata, ffO L/V frR  , având funcţia
de (gQ B V \t&  la TR/ C)U NRLO L. f\Q

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p roprie  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 T i tu la ru l"

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

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

2. Clădiri

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

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii Suprafaţa : Cota- 
parte

M odul dc 
dobândire

'' '
T itu la ru l2* Í-

i o i J c / 6 w
f j2

1



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

*2) La "Titular" se m enţionează, în cazul bunurilor proprii, num ele 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  sun t supuse înm atriculării, potrivit legii

N atura M area Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

2. Bunuri sub  formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de a r tă  şi de cult, colecţii de a rtă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte  din patrimoniul cultural naţional sau universal, a că ro r  valoare 
în sum ată  depăşeşte 5.000 de euro

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

la m om entul declarării.

Descriere sum ară Anul dobândirii Valoarea estimată

III. Bunuri mobile, a c ă ro r  valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstră inate  în 
ultimele 12 luni

N atura  bunului 
îns tră ina t

Data
înstră inării

Persoana că tre  care s-a 
înstrăinat.

Forma
înstrăinării Valoarea

î

^  (5 o c
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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 însum ată a tu tu ro r  acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

instituţia care  adm inistrează 
şi adresa acesteia Tipul*: : . . :. . Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

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

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum utu ri  acordate, dacă valoarea de piaţă însum ată a tu tu ro r  
acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Em itent titlu/societatea în  care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut Tipul* N um ăr de titluri/ 

cota de partic ipare
1 ' ' W'î? ■ i ' ' : . :■ ' 

Valoarea totală la zi
• - ' i ;

»

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active 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 însum ată a tu tu ro r  acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

C reditor■
' - : . ■ ■ V : ; .

Contractat în anul Scadent la Valoare

O^NC-Ar V&fcK 3¡ILVMVU-Ar <Qo i 4 J l 6 . l l . A c h 6 ¿¿/I. 4  00 -&X

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gra tu it 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  căro r  valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

....
C ine a realizat venitul Sursa venitului: 

numele, adresa
Serviciul prestat/Obiecful 

generator de venit
Venitul anual 

încasat
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea.
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VII. Venituri ale declarantului şi ale 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 realizat venitul
....

Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul a n u a l . 
încasat : §

/. Venituri din salarii
1.1. T itular

ÀÔEN7I Pr PiATl 4&-X h CóNG^Ííi^ QpESTÇpFecp/i. o ? !  & 6 $ j B a

1.2. Soţ/soţie
' ' .....

1.3. Copii

AbBHTifl- f t f t j i  4Q A L A-L-CXU\Ţ}& J t.lto o  @xx‘
rr . . . . . .  w . . i , > '  y2. Venituri dw  activtlaţt independente

2 .1 . Titular

2.2. Soţ/soţie

(Ş A AMOQ.AT
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. T itular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii ■ ■ . ■

4 .1 . Titular

4.2. Soţ/soţie

5 Venituri din ne m iij. vvruiun uirt pernu
5.1. T itular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. T itular

6.2. Soţ/soţie

5



Cine a realizat venitul
■

7, Venituri din premii şi din jocuri

Sursa venitului: 
Nume, adresa

de noroc

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

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 pen tru  inexactitatea sau 
carac teru l incomplet al datelor menţionate.

Data completării Sem nătura

15 0 6  J o R
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I IlisIIisiîI I
DECLARAŢIE DE INTERESE 5 ■

înv. T y i . .  \
Subsem natul/Subsem nata, M olnar Petra ! -  , având funcţia
de grefier la TRIBUNALUL ARAD

CNP , domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, g rupu ri  
interes economic, p r ecum şi m em bru  în asociaţii, fun( aţii sau alte organizaţii neguvernam entale:

Unitatea 
denum irea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1 . 1

2. Calita tea de m em bru  în organele de conducere, adm in is trare  şi control ale societăţilor «.«»y,
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale g ru p u r i lo r  de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori a le altor organizaţii neguvernam entale:

Unitatea 
denum irea şi adresa -

2.1

Calitatea deţinută V aloarea beneficiilor

3. Calita tea de mem bru în cad ru l asociaţiilo r profesionale şi/sau sindicale
3.1.......

4. Calitatea de m em bru în organele de conducere, adm in is trare  şi control, re tr ibu ite  sau neretribu ite , 
deţinute în cad ru l pa r t id elor politice, funcţia deţinută şi denumirea p a rtidului politic .__________
4 . 1 . . . . . . ............................................

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute 
în deru lare  în timpul exercitării funcţiilor, m andatelor sau dem nităţilor publice finanţate  de la bugetul 
stat* local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de s ta t  sau  unde sta tu l este

5.1 Beneficiau! de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumele/denumirea şi adresa contractantă: caieafost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţa
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie...................

Rude de gradul lV)ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
auturi-ală/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale a i răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi r*

n Prin rude de gradul / s e  înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denum irea 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 com erciale 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 
carac teru l incomplet al datelor menţionate.

Data completării Sem nătura

15.06.2017 ................
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I ; j t y - ţ v
S u b s e m n a tu l /S u b s e m n a ta ,  T e lescu  R a m o n a -M i l ia c la  a v â n d  fu n c ţia  de  

c o n s il ie r  eco n o m ic  la T R I B U N A L U L  A R A D  , C N F  d o m ic il iu l :

, c u n o s c â n d

p re v e d e r i le  a r t .  292 d in  C o d u l  p ena l p r iv in d  fa lsu l în  d e c la ra ţ i i ,  d e c l a r  pe p r o p r i a  

r ă s p u n d e r e  că  îm p r e u n ă  cu  fam ilia  1) d e ţ in  u r m ă to a r e l e :

DECLARAŢIE DE AVERE

I. BUNURI IM O B IL E 
1. Terenuri
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări

A d re sa  sau zona C a te g o r ia * A n u l
dob â n d irii Suprafaţa C o ta  

pa r te
M odu l de 

dobând ire T itu la ru l2

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

2. C lădiri
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări

A d re s a  sau zona C a te g o r ia * A n u l
d ob â n d irii Suprafaţa C o ta

p a r te
M odu l dc 
dobândire T itu la ru l2

1 2016 30 mp 1/1 Vânzare-
cum părare

Telescu R am ona- 
M ihaela

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

II. BUNURI M O B IL E
1. A utovehicule/autoturisme, trac toare ,  maşini agricole, şalupe, iah tu ri  şi alte  mijloace de 
t ran sp o r t  care sunt supuse înm atricu lării ,  potrivit legii

Natura M arca N r. de 
bucăţi A n u l de fab rica ţie M odu l de dobândire





DECLARAŢIE DE INTERESE
9 ¥ 'í  rA

Subsemnaţii l/subsemnata, Telescu Ramona-Mihaela, având funcţia de consilier economie, la T ribunalul Arad, 
CNF domiciliul în

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în dcciaraţii, declar pe p ropria  răspundere:

I. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi m em bru în asociaţii, fum

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, g rupu ri de 
laţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denum irea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1....... ------- ----------

2. Calitatea de membr u  în organele de conducere, adm inis trare  şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale g rupurilo r  de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvcrnamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1 ........ _____— ------- ------

--------- — "
^ __— ------

^ -- -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3 .1 .......

________ ____ '
______---- ----

— -

4. Calitatea de membru în organele de conducere, adm in is trare  şi control, re tr ibu ite  sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denum irea partidului politic
4.1........

--------- _ _ _  -

__-------------
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aliate în deru lare  în timpul 
exercitării funcţiilor, m andatelor sau dem nităţilor publice finanţate  de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de s ta t sau unde statul este acţionar 
m ajoritar/m inoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: nunele, 
preiuuneb'deniuniiea şi adiesa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi

hoceduraprin
caieaibst
încredinţat

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

1



acliesa contractul ✓—>
Titular...................

y
Soţ/soţie.................. V K

Rude de gradul 11 * ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Gganizaţii 
neguvemamentab' Fundaţii/ Asociaţii211

/
/s r

//

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

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

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

Data completării Semnătura 

it.06 .2017 ............ .........
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DECLARAŢIE DE AVERE /

Subsemnatul/Subsemnata, Botos Simona Olguta , având funcţia
de Consilier economic la Tribunalul Arad,

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie  răspundere  
că îm preună cu familia,) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

Modul de 
dobândire T itu la ru l"

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

*2) La 'T itu la r'' se m enţionează, în cazul bunurilor 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* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
M odul de 
dobândire Titu larul2*

A D artam ent
1 1992 50,10mp 1/2 Cum parare Botos loan

3 2015 23 mp 1/2 Cumparare Botos loan

1





* Categoriile indicate sunt: ( I)  apartam ent; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii com erciale/de 
producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilui), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi num ele 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. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Autoturism Renault Clio 1 2004 Cum parare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de a r tă  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 m enţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Descriere sum ară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

Natura bunului 
înstră inat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstră inat

Form a
înstrăinării Valoarea

2





IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a 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 l \

*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 fisca l anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum utu ri  acordate, dacă valoarea de piaţă însum ată a tu tu ro r  
acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut Tipul* N um ăr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală Ia zi

3





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

3. Alte active producătoare de venituri nete, care 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, ipotcci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, 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 acum ulate în străinătate.

Creditor C ontracta t în anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite g ra tu it 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 că ro r  valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a  realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al ll-lea
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VII. Venituri 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 realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii

1.1. T itular
Tribunalul Arad Str.V .M ilea 

Nr.2
Salarii 34.898

1.2. Soţ/soţie
Cet hidrocarburi SA Arad 

bd.I.M aniu Nr.65-71
Salarii 22.563

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

5





6.2. Soţ/soţie

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual  
încasat

7. Venituri din 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

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

Data completării

12.06.2017   ........
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Consilier economic

CNP

Botos Simona Olguta
la T ribunalul Arad

, domiciliul ,

^ v â n d  funcţia

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, g rupuri de 
interes economic, precum şi m em bru  în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamenta 1 e^

Unitatea 
denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

2. Calitatea de m em bru în organele de conducere, adm in is tra re  şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale g rupu rilo r  de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:_______________ ________

Unitatea
-  denumirea şi adresa

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 . 1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 ASOCIAŢIA FUNCŢIONARILOR PUBLICI “JUSTITIA “ PLOIEŞTI

4. Calitatea de mem bru în organele de conducere, adm inistrare  şi control, re tr ibuite  sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denum irea partidului politic_______________________
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare  în timpul exercitării funcţiilor, m andatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de s ta t  sau unde statul este

5.1 Beneficiatul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenuinele/denum ¡rea şi adresa contractantă; careafost contractului încheierii contractului totală a

1





denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

So^soţie..................

Rude de gradul 11} ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2'

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

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. N u 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

12.06.2017
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DECLARAŢIE DE AVERE
j;, ¿2A- ;7

Subsemnata NEDEA M ONICA având funcţia
de CO NSILIER E C O N O M IC  la TRIBUNALUL ARAD

CNP domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie  răspundere  
că 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 T itu la ru l11

agricol 2012 2,5 ha 1/1 moştenire

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

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

2. Clădiri

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titu laru l2)

Casă de 
locuit

2012 130 mp. 1/2 moştenire

1



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii 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 sun t supuse înm atriculării, potrivit legii

N atura M arca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Autoturism Opel Corsa 1 2008 Cumpărare

2. Bunuri sub  formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colecţii de 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 m enţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la m omentul declarării.

Descriere sum ară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

N atura  bunului 
îns tră inat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstră inat

Form a
înstră inării 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 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 adm inistrează 
şi adresa acesteia

Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

ING BANK Cont curent Lei 30.000

ING BANK
Cont de 

economii
Lei 250.000

ING BANK
Cont de 

economii
Euro 3.300

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

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum utu ri  acordate, dacă valoarea de piaţă însum ată a tu tu ro r  
acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Em itent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut Tipul* N um ăr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală Ia zi

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

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

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

asemenea bunuri, dacă valoarea 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 anul Scadent la Valoare

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea
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VII. Venituri 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 realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular Nedea M onica Consilier economic 95789

1.2. Soţ/soţie N edea Nicolae Medic 95152

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura

/fi.06.2017 ......... \
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata NEDEA MONICA având funcţia
de CO NSILIER EC O N O M IC  la TRIBUNALUL ARAD

CNP domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, g rupu ri  de 
interes economic, precum şi m em bru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:____________

Unitatea 
denum irea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

2. Calitatea de m em bru  în organele de conducere, adm inis trare  şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale g rupurilo r  de interes 
economic, a le asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale a ltor organizaţii neguvernamentale:________________________

Unitatea
-  denum irea şi adresa

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 Asociaţia Funcţionarilor Publici din justiţie

4. Calitatea de membru în organele de conducere, adm in is trare  şi control, re tribu ite  sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denum irea partidului politic_______________________
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă jurid ică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în deru la re  în timpul exercitării funcţiilor, m andatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de s ta t  sau unde statul este

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura, prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumele/denumirea şi adresa contractantă; careafost contractului încheierii contractului totalăa

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

Pitulai'..................

Soţ/soţie..................

Rude de gradul 1 ̂  ale titularului

Societăţi comerciale  ̂Persoană fizică 
au to riză  Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată cate 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale' Fundaţii/ Asociaţii2*

1} Prin rude de gradai I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denum irea 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 îm preună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Semnătura

H 1.06.2017

2
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, SUBA LILIANA EM ILIA având funcţia
de CONSILIER E C O N O M IC  la TRIBUNALUL ARAD

CNP domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie  răspundere 
că 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 T itu la ru l0

* 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 num ele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
M odul de 
dobândire Titu laru l2’

Apartament 2001 108 mp. '/2 Donaţie cu 
sarcini

Suba Petru Zoltan

1



6.2. Soţ/soţie

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

7. Venituri din prem ii şi din jocuri de noroc
7.1. T itular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. T itular

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

/¿ .0 6 .2 0 1 7  . . . .  ...............
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, SUBA LILIANA EM ILIA cj j  ' f  având funcţia
de C O N SILIER EC O N O M IC  la TRIBUNALUL ARAD ^

CNP domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, g rupu ri  de 
interes economic, precum şi mem bru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:____________

Unitatea 
denum irea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

V aloarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1 .1 .

2. Calitatea de membru în organele de conducere, adm inis trare  şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale g rupurilo r  de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:________________________

Unitatea 
denum irea şi adresa

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 . 1 .

3. Calitatea de mem bru în cadrul asociaţiilor  p rofesionale şi/sau sindicale
3.1 Asociaţia Funcţionarilor Publici din justiţie

4. Calitatea de m em bru în organele de conducere, adm inis trare  şi control, retribu ite  sau nerctribuite, 
deţinute în cad ru l partidelor politice, funcţia d eţinută şi denum irea partidului politic_______________________
4 .1 .

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în deru la re  în timpul exercitării funcţiilor, m andatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de s ta t sau unde sta tu l este

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumele/denumirea şi adnesa contractantă: careafbst contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adiesa

încredinţat
contractul

contractului contactului

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

S0ţ/90ţie..................

Rude de gradul I5 )ale titularului

Societăţi comerciale  ̂Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiali Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată cate 
desfăşoată profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2'

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Semnătura

^ .0 6 .2 0 1 7  .......................  ..............
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DECLARAŢIE DE AVERE cJq fa

Subsemnatul/Subsemnata, G ii 'R A  A L IN A -C A M E L IA  având funcţia
de M A N A G E R  E C O N O M IC  la T R IB U N A L U L  A R AD

CNP domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p roprie  răspundere  
că îm preună  cu familia1’ deţin următoarele:

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

1. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
M odul de 
dobândire T itu la ru l1*

A ___J 1 1997 2,65 1/2 donaţie G iura
M itru/G iura

A lina-Cam elia
1 2014 2,70 1/1 m oştenire Giura M itru

* 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 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 :

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
M odul de 
dobândire T itu la ru l2'

2 2005 241 1/2 Contract de 
intretinere

Giura M itru 
/G iura A lina- 

Cam elia
2 2014 1800

Casa+gradina
1/1 moştenire G iura M itru

1 2015 207 1/2 moştenire Giura M itru 
/G iura Alina- 

Cam elia

producţie.

1



*2) La "Titular" se m enţionează, 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 t ranspo rt  

care  sunt supuse înm atriculării, potrivit legii

N atu ra M arca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

Remorca Remorca 1 1997 cum parare

Autoturism Logan 1 2005 cum parare

Autoturism Logan 1 2009 cum parare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de a r tă  şi de cult, colecţii de artă  şi 
num ism atică, obiecte care fac parte  din patrimoniul cultural naţional sau universal, a că ro r  valoare 
însum ată  depăşeşte 5.000 de euro

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

la momentul declarării.

Descriere sum ară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

N atu ra  bunului 
îns tră inat

Data
înstră inării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Form a
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 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.
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Instituţia care adm inistrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

Banc Post Sucursala Arad- 
B-dul Revoluţiei nr. 9 Arad 
Giura M itru descoperire card credit

1 - 2011 9.800 lei

NN Asigurări de Viata SA, Str. 
Costache Negri nr. 1-5, etaj 1, sector 
5. cod postai: 050552, Bucureşti 
Pensie obligatorie -G iu ra  Alina

3 - 2008 25.564,37 lei

NN Asigurări de Viata SA, Str. 
Costache Negri nr. 1-5, etaj 1, sector 
5. cod postai: 050552, Bucureşti 
Pensie privata -G iu ra  Alina

3 - 2015 4.283,46 lei

NN Asigurări de Viata SA, Str. 
Costache Negri nr. 1-5, etaj 1, sector 
5. cod postai: 050552, Bucureşti 
Pensie privata -G iu ra  Mitru

3 - 2015 4.425,46 lei

Car Constar Arad -  Aurel Vlaicu bl. K 
a p .13 Arad - fond CAR Giura Alina 3

-
1993 5.620 lei

Car Constar Arad -  Aurel Vlaicu bl. K 
ap. 13 Arad - fond CAR Giura Mitru 3 - 1993 5.580 lei

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

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum utu ri  acordate, dacă valoarea de piaţă însum ată  a tu tu ro r  
acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

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

Tipul* N um ăr de titluri/ 
cota de participare Valoarea to tală Ia zi

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

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

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

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

NO TĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

C reditor C on trac ta t  în anul Scadent la V aloare

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

/. Venituri din salarii
1.1. Titular Tribunalul Arad M anager economic 87.502

1.2. Soţ E.ON Servicii Tehnice Inspector SSM /SU/PM 52.403

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. T itular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular Giura Alina Subvenţie Apia 1.809,68

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
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7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. T itular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării Sem nătura

12.06.2017   .........
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsem natul/Subsem nata, GIURA ALINA-CAMELIA
de M A N A GER EC O N O M IC  la TRIBUNALUL ARAD

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art.  326 din Codul penal privind falsul în dcciaraţii, declar pe p ropria  răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, g ru p u r i  de 
interes economic, precum  şi m em bru  în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:___________

Unitatea 
-  denum irea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

IVII (Ulvt

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
LI SC M ALIDAC SRL ASOCIAT 10 100
1.2. SC A G RO ZO O  CENTER SRL ASOCIAT 10 100

2. Calitatea de m em bru  în organele de conducere, adm inis trare  şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale g rupu rilo r  de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:___________

Unitatea 
-  denum irea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1 ........

3. Calitatea de m em bru  în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 CECCA R ARAD___________________________
3.2 ASOCIAŢIA FUNCŢIO NA RILOR PUBLICI

n  V , având funcţia
-/ - i y. \  ’

4. Calita tea de m em bru în organele de conducere, adm inistrare  şi control, re tr ibu ite  sau neretribuite, 
deţinute în cad ru l partidelor politice, funcţia deţinută şi denum irea partidu lu i politic____________________
4 .1 ........

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute o ri  aflate 
în deru lare  în tim pul exercitării funcţiilor, m andatelor sau demnităţilor publice f inan ţa te  de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de s ta t  sau unde statul este 
acţionar m ajo rita r /m inorita r: _______________ __________ ________________________ __________ ___________

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
preninnele/denumireaşi adresa

Instituţia 
contractantă: 
dai urnirea şi 

adresa

Procedura prin 
careafbst 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

[Anala
contractului

Valoarea 
totală a 

contactului

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

Soţ/soţie..................

Rude de gradul 111 ale titularul ui

1



Societăţi comerciale/ Persoană fi7ică 
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Onankiţii 
neguvetnamentala/ Fundaţii/ Asociaţii^

!) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denum irea 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 com erciale 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 
caracteru l incomplet al datelor menţionate.

Data completării

12.06.2017

Semnătura
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, __MATEI M A R IA ____________________________ , având funcţia
de _ grefier şef secţia penală _ la __Tribunalul Arad ____________________  ,

CNP , domiciliul
y

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

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aliaţi 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 S u p ra fa ţa

C ota-
p a rte

M odul de 
dobândire T itu la ru l1’

•

1 2005 2000 mp */2 cumpărare '/i Matei Dorel

I 3 2006 1440 mp '/2 cumpărare /z Matei Dorel

3 2008 2880 mp 1/1 moştenire

3 2012 2880 mp 1/1 uzucapiune

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

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire Titularul21 H

1 2001 98 mp Vz cumpărare Vi Viatei D orel

2 2008 220 mp 1/1 moştenire

3 2011 130 mp Vi construire Vi M ate i D orel

1



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca ! Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie
■

M odul de dobândire

au to tu r ism
D acia 1 2010 c u m p ă ra re

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  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 sum ară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

Natura buuului 
înstrăinat

Data,
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tu turor 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 8

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

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

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

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare

: • - - ■ • ' • ; ■■ •• ■■ - ' ■ ' ■■ ;;  ̂ %'': 
Valoarea totală la zi

*  Categoriile indicate simt: (1) hârtii de valoare de(inute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau pârli sociale in societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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•

Cine a realizat venitu 1;
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

O, VGnliTÂr l Gin ctiic 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

........ 12.06.2017......

V
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, 
de __grefier şef secţia penală_

CNP

MATEI MARIA____________________
Ia TRIBUNALUL ARAD

- 4, având funcţia

, domiciliul

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

1, Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, g rupuri 
interes economic, precum şi mem bru în asociaţii, funt aţii sau a lte organizaţii neguvernamentale:______

Unitatea 
-  denumirea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1 . 1 .

Nu este cazul

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale g rupurilo r  de interes 
economic, ale asocia ţ iilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: _________

Unitatea
-  denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 . 1.

Nu este cazul

3. C mem bru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1

Nu este cazul

4. Calitatea de membru în organele de conducere, adm inistrare şi control, retribuite sau nere tr ib i 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denii mi rea partidu lu i politic
4.1

Nu este cazul

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute o ri  aflate 
în deru lare  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 s ta t sau unde statul este

5.1 Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Procedura prin lipul Data Durata Valoarea
pmimele/deriumirea şi adresa contractantă: careafbst contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contactului contractului

Titular..................
Nu este caz:ul

Soţ/soţie..................

Rude de gradul Pale titularului

Societăţi comerciale' Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2*

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Semnătura 

...... 12.06.2017.......
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L "

Subsem nata, Babaciu Diana »având funcţia
de grefier la Tribunalul Arad ■>

C N P , domiciliul
_________________________ ________________________________—--------------------------------------------------------------- 1
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p roprie  răspundere  
că îm preună  cu familia1’ deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

DECLARAŢIE DE AVERE

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

A dresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
M odul de 
dobândire T i tu la ru l0

----------

_ ____ — ----------

* 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 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.

A dresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafa ţa

Cota-
parte

Modul de 
dobândire

T itu la ru l2’;

------ -

------_

- I e!

1



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

*2) La "Titular" se m enţionează, 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 r t  

care  sun t supuse înm atriculării, potrivit legii

3,;. N atura M arca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobând ire

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

----—

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de a r tă  şi de cult, colecţii de a rtă  şi 
num ism atică, obiecte care fac parte  din patrimoniul cultural naţional sau universal, a că ro r  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 m omentul declarării.

Descriere sum ară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

V .

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

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

N atu ra  bunului 
înstrăinat

Data
înstră inării

Persoana cătrc carc s-a 
înstrăinat

Form a
înstrăinării Valoarea

--------------------- -—

-------- —
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IV. Active financiare

1. C onturi  şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme 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 aliate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care  adm inistrează 
şi adresa  accsteia

Tipul* Valuta Dcschis în anul Sold/valoare la zi

Banca Transilvania 
Cluj-Napoca, Clui, str. G. Bariţiu nr.8

Cont
economii lei 2014 66.769,39 lei

y

*Categoriile indicate simt: ( I )  cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente: (3 ) fonduri de investii ii 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 îm p ru m u tu r i  acordate, dacă valoarea de piaţă în sum ată  a tu tu ro r  
acestora depăşeşte 5.000 de curo

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

Em itent titlu/societatea în care  persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar dc îm prum ut Tipul* N um ăr de titluri/ 

cota de participare V aloarea totală la zi

—

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

3



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

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

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

asemenea bunuri, dacă valoarea însum ată a tu tu ro r  acestora depăşeşte 5.000 de euro

NO TĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

C reditor C ontracta t în anul Scadent la V aloare

^ —■

__

^ —--

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

Z '
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

numele, adresa
Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit
Venitul anual 

încasat

1.1. Titular
--------------------------------------

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

------

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

4



VII. Venituri 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.

-

C in e  a rea liz a t venitu l
Sursa  ven itu lu i: 
num ele, ad re sa

Serviciu l p res ta t/O b iec tu i 
g e n e ra to r  de ven it

V en itu l a n u a l 
în c a sa t

-
1 . Venituri din salarii 

1.1. T itular
Tribunalul Arad, B-dul Vasile 

M ilea, nr. 2-4, Jud. Arad
grefier 34960 lei

1.2. Soţ/soţie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.3. Copii

.
' l ' H l í  5  v r  M u  l* '  síiffú'-  x '  ;  *>*2. Venituri din activităţi independe 

2.1. Titular
,ue .............................................. ■ .

2.2. Soţ/soţie
— '

.7

3 .1 .  Titular
................  ........

3.2. Soţ/soţie

4. venituri cun investiţii 
4.1. Titular

' ................ , , ... -....

4.2. Soţ/soţie ..

:j .  v eivt un  ciw pensii 
5.1. Titular

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

____——— 1

5.2. Soţ/soţie ■

- • '• ■o. veniiw i am  uciiviuf[i cigr /coic 
6.1. T itular

...................................... -----------------------------------------
y -

6.2. Soţ/soţie

--------- -

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual  
încasat

7. Venituri din prem ii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular *—— ~ — —-

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii .
—  _______ _

î : , . . 'v •- .. . . . . ■?.**:* .... ^

V.J » r f 4 l l W / 1 M / t ( Cf / / C M / k) W

8.1. Titular
- . ;

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

%

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru  inexactitatea sau 
carac teru l incomplet ai datelor menţionate.

Data completării Sem nătura



DECLARAŢIE DE INTERESE

$Q> h ;
Subsemnata, 
de grefier_

CNF

Babaciu Diana__________________
la Tribunalul Arad

, domiciliul

n L ., a vând funcţia

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, g ru p u r i  de
interes economic, precum  şi m em bru în asociaţii, func

Unitatea 
-  denum irea şi adresa -

aţii sau alte o rganizaţii neguvernam entale:

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

V aloarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

2. Calitatea de m em bru  în organele de conducere, adm inis trare  şi control ale societăţilor conierciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale g rupu ri lo r  de interes

J l l F

Unitatea 
— denum irea şi adresa -

Calitatea deţinută

' •• ••• ţ "'V X"

Valoarea beneficiilor

2 .1 ........
__ J

3. Calitatea de m em bru  în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 ................

4. Calita tea de m em bru în organele de conducere, adm inis trare  şi control, re tr ibu ite  sau neretribiiite . 
deţinute în cad ru l partidelo r  politice, funcţia deţinută şi denum irea partidului politic_______________________ _
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în deru la re  în tim pul exercitării funcţiilor, m andatelor sau dem nităţilor publice f inanţate  de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de s ta t sau  unde s ta tu l este
acţionar m ajorita r/m inorita r: a. iifiÄ v á
5.1 Beneficiarul de contract: nunele. Instituţia Piocedura pin Tipul Data Durata Valoaiea
prenumele/denumiieaşi adresa contractantă: caæafost contiactnlui încheiaii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

Titular...................
>— ______ -------------------- - ------------------- ---------------- —

Soţ/soţie...................

Rude de gradul 1° ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Gibinete 
individuale, cabincte asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale a i  răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat'’ Organizaţii 
neguvemamaitale/ Furxlaţii/ Asociaţii2’

(

/
X

7

1 ’ Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
-) Se vor declara numele, denum irea 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 com erciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituic act public şi răspund potrivit legii penale pentru  inexactitatea sau 
carac teru l incomplet al datelor menţionate.

Data completării Sem nătura 

............13.06.2017................. .........

2



* 1 1 3  IUN. 2017 j *  !

[Hi. S *  ±
Subsem natul/Subsem nata, FLORE D1ANA CLAUDIA, având funcţia de grefier, la Tribunalul Arad,

CN P dom iciliul
, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere, că îm preună cu fam ilia1 deţin următoarele:

DECLARAŢIE DE AVERE

I. Bunuri im obile 
1. Terenuri

N O T Ă : Se vo r declara inc lu s iv  cele aflate în  alte ţări

A dresa sau zona
_______1-----

Categoriâ* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

T itu la ru l

X
y

X

X
* 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
N O T Ă : Se vo r declara in c lu s iv  cele aflate în  alte ţări

A dresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

3 2014 820 mp 1/1 Donaţie Flore D iana C laudia

X
y

X
* Categoriile indicate sunt: (1) apartam ent; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii com erciale/de 

producţie.

11. Bunuri mobile
1. A utovehicule/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte m ijloace de transport care 

sunt supuse înm atriculării, potrivit legii

N atura M arca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

X

X

X

1 Prin familie se înţelege soţu l/so ţia  şi cop ii a fla ţi în în tre ţinerea acestora.
2 La „T itu la r ”  se menţionează, în cazul b u n u rilo r p ro p r ii, num ele p roprie ta ru lu i ( titu la ru l, so ţu l/so ţia , c o p ilu l) , ia r în  cazul b u n u rilo r 
în  coproprie ta te , cota-parte şi num ele coproprie ta rilo r.



2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi num ism atică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însum ată 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.

D escriere sum ară Anul dobândirii Valoare estim ată

X

X

X ~ —■—__

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

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

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

Instituţia care adm inistrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

X

X

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

echivalente; (3) fonduri de investiţii sau cchivalcntc, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sistem e de 
acum ulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

2. Plasam ente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însum ată a tuturor acestora 
depăşeşte 5.000 de euro

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

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

îm prum ut

Tipul* N um ăr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

X c ;

2



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

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

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an: 
 NU  ESTE CA ZU L.....................................................................................................................................
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 asem enea 

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

X y

X

X
c

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/soci etăţi 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

X

.

1.2. Soţ/soţie

X

1.3. Copii

X ----

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

V il. Venituri ale declarantului şi ale m em brilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit
3



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



X
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. T itular ,

X
6.2. Soţ/soţie

X
7. Venituri din prem ii şi din jocuri de noroc
7.1. T itular r ——.

X
7.2. Soţ/soţie y

X
7.3. Copii (

X
8. Venituri din alte surse
8.1. T itular

X V
8.2. Soţ/soţie J>

X
8.3. Copii

X

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

Data completării: 
13.06.2017

Semnătura:
/





I
i

Subsem natul/Subsem nata, FLORE D1ANA CLAUDIA, având funcţia de grefier, la Tribunalul Arad, 
CNP dom iciliat în
H unedoara, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere:

DECLARAŢIE DE INTERESE

. Asociat sau acţionar la societăţi com erciale, com panii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes econom ic, precum  şi mem bru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernam entale:

Unitatea

- denum irea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

X
X

2. C alitatea de mem bru în organele de conducere, adm inistrare şi control ale societăţilor com erciale, ale regiilor 
autonom e, ale com paniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes econom ic, 
ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:________

Unitatea

- denum irea şi adresa
2.1 ...... X

Calitatea deţinută V aloarea beneficiilor

X
X

3. Calitatea de mem bru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
3 .1 ...... X

X
4. C alitatea de m em bru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în 
cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denum irea partidului politic:___________________________________
4.1...... X J>

X
X

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă jurid ică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în 
derulare în tim pul exercitării funcţiilor, m andatelor sau dem nităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local 
şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
m ajoritar/m inoritar:______________
5.1. Beneficiarul de contract: numele, 

prenum ele/denum irea şi adresa
Instituţia Procedura Tipul Data D urata

contractantă: prin care a contractului încheierii contractului
denum irea şi fost contractului

adresa încredinţat
contractul

Valoarea 
totală a 

contractului

1



T itu la r .......................X.
S o ţ/so ţie ...................X
Rude de gradul I1' ale titularului
.................. X

)

Societăţi com erciale/Persoană fizică 
autori zată/Asociaţii 
fam iliale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de 
avocat/O rganizaţii
neguvernam entale/Fundaţii/A sociaţii2)

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

2) Se vor declara numele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună 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 
incom plet al datelor menţionate.

Data completării Sem nătura
13.06.2016

2



DECLARAŢIE DE AVERE

Subsem natul/Subsem nata, Szerak Simona - M aria
de grefier la Tribunalul Arad

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p roprie  răspundere  
că îm preună  cu familia1) deţin următoarele:

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

I. Bunur i  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

M odul de 
dobând ire Titu la ru l

i
i
!
ii
i

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

v2) La "Titular" se m enţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
sar 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.

r  ......... ... : :
A dresa sau zona

L...
Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-
parte

M odul de 
dobând ire T i t u l a r i #

!
1

!

ñ

, având funcţia

1



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

*2) La "Titular" se m enţionează, în cazul bunurilor proprii, num ele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilui). 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

care  su n t  supuse înm atriculării, potrivit legii

: . . . .

N atura M arca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire  i

“ —" ---------------
i

i

i
!
j
¡
i
1
1----- i

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de a r tă  şi de cult, colecţii de arta  şi 
numism atică, obiecte care fac parte  din patrimoniul cultural naţional sau universal, a că ro r  v a lo are  
în sum a tă  depăşeşte 5.000 de euro

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

la m om entul declarării.

Descriere sum ară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

j
!

■ -  . . . . . . .  j
i

j

III. B unuri mobile, a că ro r  valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstră inate  în 
ultimele 12 luni

N atu ra  bunului 
în s tră ina t

Data
înstră inării

Persoana către care s-a 
înstră inat

Form a
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 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  adm inistrează 
şi adresa  acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare Ia zi

*Calegoriile 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 (< e vor declara cele aferente anului fisca l anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum utu ri  acordate, dacă valoarea de piaţă însum ată  a tu tu ro r
acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Em itent titlu/societatea în t a r e  persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut Tipul* N um ăr de titluri/ 

cota de partic ipare
Valoarea totală Ia zi

/
l . . . .

1
L

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

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

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

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.

■
C red ito r Contractat în anul Scadent la V aloare

*—._________________

i

I
i

i

VI. Cadouri,  servicii sau avanta je  primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
par tea  unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sa» 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatoru lu i, a  căror  valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

V enitu l a n u a l 
în ca sa t

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie
|
j

1.3. Copii j
j

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea
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VII. Venituri ale declarantului şi ale 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 com pletările ulterioare)

NOTÁ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obîectul 
genera tor de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. T itular

S /e rak  Sim ona - M aria Tribunalul Arad G refier 18220

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
¡2.1. T itular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. T itular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

¿r'" !- --------------------

Venituri din pensii
j 5.1. T itular

1

• 5.2. Soţ/soţie

i
*“■-------------------- ■---

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. T itular

6.2. Soţ/soţie

1_

5



Cine a realizat venitul:
Sursa venitului: 

Nume, adresa
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit
Venitul anual  ! 

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

7.2. Soţ/soţie 1

i
7.3. Copii !

I
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

i
8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii I1t
j

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

/
Data completării Semnătura

13.06.2017
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Sit
Subsem natu l/Subsem nata, 
de G refier

Szerak Sim ona M aria
Ia T ribunalu l A rad

- î i  L  -fe_..........  r*j — i
, având funcţia

C NP , domiciliul

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

1. Asociat sau ac ţionar la societăţi com erciale, com p 
interes econom ie, precum  şi m em bru în  asociaţii, func

anii/societăţi naţionale, institu ţii de credit, g ru p u ri de 
aţii sau alte  organizaţii neguvernam entale:

! Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
i 1.1.........
!

i
|_

regiilor autonom e, ale com paniilor/societăţilor naţionale, ale institu ţiilo r de cred it, ale g ru p u rilo r de in teres

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

i  i r  — • ! ........

___ -—:------------ —
3. C alita tea de m em bru în cadru l asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

4. C alita tea  de m em bru în organele de conducere, ad m in istra re  şi control, re trib u ite  sau n e re trib u ite , 
deţinu te  în cadru l partide lo r politice, funcţia deţinu tă  şi denum irea partidu lu i politic_____________________ __
4. i

5. C on tracte , inclusiv cele de asistenţă jurid ică, consultanţă ju rid ică, consultanţă şi civile, ob ţinu te  o ri afla te  
în d e ru la re  în tim pul exercitării funcţiilor, m andatelo r sau dem nităţilo r publice finan ţa te  de la bugetu l de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi com erciale cu capital de s ta t sau unde s ta tu l este 
ac ţionar m a jo rita r/m in o rita r:

1 5.1 Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumele/denumirea şi adresa contractantă' careafost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţai
contractul

antractului contractului 1 »
i

'Iitular................... i
1

Soţ/soţie................... i

Rude de gradul I11 ale titularului i
•

i
1

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civi le profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii

î
E

i

i

1 * Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2,1 Se vor declara numele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţlr, dc 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta  declaraţie  constituie act public şi răspund  potriv it legii penale p eu tn i inexactitatea sas; 
ca rac te ru l incom plet al datelor m enţionate.

/ )
Data com pletării °

13.06.2017

/

2



DECLARAŢIE DE AVERE

Subsem natu l/Subsem nata, G eorgina Voros
de G refier la T ribunalu l A rad

CNF , domiciliul

cunoscând prevederile a rt. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p rop rie  răsp u n d ere  
că îm preună  cu fam ilia1' deţin urm ătoarele:

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

I. B unuri imobile

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

A dresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii S uprafaţa Cota-

parte
M odul de 
dobândire T itu la ru l1'

-
— '

— _ —--—------ -----------

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

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

2. C lădiri

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

A dresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
M odul de 
dobândire T itu la ru l2'

Casă de 
locuit 2015 1500 1/1 cumpărare Georgina Voros

----------------
_________ —

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

, având funcţia
9

1



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

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

II. B unuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de t ranspo rt  

care  sun t supuse înm atriculării, potrivit legii

N atura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
___________

'  -------------

______ — — ------

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de a r tă  şi de cult, colecţii de a r tă  şi 
numism atică, obiecte care fac parte  din patrimoniul cultural naţional sau universal, a că ro r  valoare 
însum ată  depăşeşte 5.000 de euro

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

la m om entul declarării.

Descriere sum ară Anul dobândirii Valoarea estimată

- ________ _____________________ _____________ ________
..........

. ^  ____ ____ ------------------------------------------------------- -------------------------------------- ---------------- __

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

N atu ra  bunului 
îns tră inat

Data
înstră inării

Persoana către care s-a 
înstră inat

Form a
înstră inării Valoarea

- - ___ --  - — r— -----
____  - ' --------- ----- ----------

2



IV. Active financiare

1. C onturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şr 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 instituţii financiare din străinătate.

Institu ţia  care  adm inistrează 
şi adresa  acesteia

Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

w - --------------  _

' “ _

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

2. Plasam ente, investiţii directe şi îm prum utu ri  acordate, dacă valoarea de piaţă însum ată  a tu tu ro r  
acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Em itent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de îm prum ut Tipul* N um ăr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală Ia zi

_
--------------- 7

 ̂_ _ _ _ _ _ ________________________________  '  ------------------------- -------------------- - ----------------------------------------

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

3



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

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

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise In beneficiul unui terţ, 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 acum ulate în străinătate.

C reditor C ontractat în anul Scadent la V aloare

Banca Transilvania 2015 2020 70.000 lei

--------- •

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

VL Cadouri,  servicii sau avantaje  primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
p a r te a  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 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
C — --- ■

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi a l 11-lea
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VIL V enituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular
Tribunalul Arad, str. Vasile 

Mi lea, nr. 2-4, jud. Arad
Grefier 33466

1.2. Soţ/soţie -

1.3. Copii
---------------------

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular ___________ ___ -------------------------- _

2.2. Soţ/soţie /

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor /
3.1. Titular -

3.2. Soţ/soţie
/

4. Venituri din investiţii /
4 .1. Titular

4.2. Soţ/soţie

/
J. Venituri din pensii /
5.1. Titular /

/

5.2. Soţ/soţie

_______
6. Venituri din activităţi agricole (
6.1. Titular .

6.2. Soţ/soţie

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
N ume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generato r de venit

V enitul anual 
încasat

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

7.2. Soţ/soţie

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

8. Venituri din altejm£se—--------— '

8.1. Titular Autoritatea Electorală 
Permanentă locţiitor 3998

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

P rezenta declaraţie constituie act public şi răspund  potrivit legii penale pen tru  inexactitatea sau 
ca rac te ru l incom plet al datelo r m enţionate.

D ata com pletării Sem nătura

13.06.2017
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DECLARAŢIE DE INTERESE <$5 7 f e

Subsem natul/Subsem nata, 
de grefier

C N P

G eorgina Voros
la T ribunalu l A rad

, domiciliul

, având funcţia

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul tn declaraţii, declar pe p ro p ria  răspundere:

1. Asociat sau ac ţionar la societăţi com erciale, com panii/societăţi naţionale, institu ţii de credit, g ru p u ri de 
interes econom ic, precum  şi m em bru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernarnentale:

Unitatea 
-  denum irea şi adresa

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1 . 1 ......

2. C alitatea de m em bru în organele de conducere, adm in istrare  şi control ale societăţilor com erciale, ale 
regiilor autonom e, ale com paniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale g ru p u rilo r de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale a lto r organizaţii neguvernam entale:________________________

Unitatea
-  denum irea şi adresa

2.1.

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. C alitatea de m em bru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.

4. C alita tea de m em bru în organele de conducere, adm in istrare  şi control, re tribu ite  sau neretribu ite , 
deţinute în cadru l partide lo r politice, funcţia deţinută şi denum irea partidulu i politic_______________________
4.1.

5. C ontracte, inclusiv cele de asistenţă ju rid ică , consultanţă ju rid ică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în deru la re  în tim pul exercitării funcţiilor, m andatelo r sau dem nităţilo r publice finan ţa te  de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi com erciale cu capital de s ta t sau unde sta tu l este 
acţionar m ajo rita r/m ino rita r:
5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumele/denum irea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin 
careafost

Tipul
contractului

Dala
încheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

— ------- ------------------------- -------------—
'  ‘

-------

Soţ/soţie...................

>

Rude de glodul 1° ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată' Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentaky Fundaţii/ Asociaţii

<

/

]) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

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

P rezen ta  declaraţie constituie act public şi răspund  potriv it legii penale pen tru  inexactitatea sau 
carac teru l incom plet al datelo r m enţionate.

D ata com pletării Sem nătura

13.06.2017
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Subsem nata M UNTEANL N1COLETA SORINA , având funcţia 
de G R E F IE R  la ____________ TRIBUNALUL ARAD ______________

CNP , domiciliul
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — — -------------------------- - ,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p ro p rie  răspundere  
că îm preună  cu fam ilia” deţin urm ătoarele:

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

1. B u n u r i  im o b ile

DECLARAŢIE DE AVERE ^  ^  '4

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

A dresa  sau  zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
M odul de 
d o b ând ire T itu la ru l1’

'

3 2007 1054 mp 1/1 Cum părare şi 
partaj

L.

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

*2) La "Titular" se m enţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
;<r în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. C lădiri

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

A d resa  sau  zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
M odul de 
dobând ire

T itu la ru l2)

2 2007 121 mp 1/1 Cum părare şi 
partaj
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii com erciale/de 
producţie.

*2) La "Titular" se m enţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, co p ilu l). 
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 transpo rt  

care  sun t supuse înm atriculării, potrivit legii

N atu ra M arca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie
I

Modul de dobândire

autoturism Volkswagen 1 1998 cum părare

*

i

2. B unuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de a rtă  şi de cult, colecţii de a r tă  şt 
num ism atică, 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 m enţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la m om entul declarării.

Descriere sum ară Anul dobândirii Valoarea estimată

III. B unuri mobile, a căror  valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile îns tră inate  în 
ultimele 12 luni

N atu ra  bunului 
îns tră ina t

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstră inat

Form a
înstră inării

i
Valoarea

—  t
i
i
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IV. Active Financiare

1. C onturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire 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 adm inistrează 
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 fisca l anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi îm prum utu ri  acordate, dacă valoarea de p iaţă însum ată  a tu tu ro r  
acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

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

Tipul* N um ăr de titluri/ 
cota de participare

Valoarea to tală Ia zi

—  -----------  --------- -  -

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

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 alt» 

asemenea bunuri,  dacă valoarea însumată a tu tu ro r  acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

C red ito r Contracta t în anul Scadent la Valoare

BA NCA TR A N SILV A N IA -preluat de la 
VO LK SBA N K  RO M ÂN IA SA

2007 2032 28000 euro reconverşie 
din franci elveţieni

VI. Cadouri, servicii sau avantaje  primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
pa r tea  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 euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual , 
încasat

1.1. Titular i

1.2. Soţ/soţie - -

- - - -

- - -

1.3. Copii “ - -

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea
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VII. Venituri ale declarantului şi ale 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:
Sc vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
genera tor de venit

Venitul anual 
încasat

i . Venituri din salarii
! ¡TU LAR
Ml ÎNTEANU NICOLETA 
SORI NA

TRIBUNALUL ARAD GREFIER 45581 LEI

1.2. Soţ/soţie divorţată -

1.3. Copii -fiu 
MUNTEANl.)
K AUL ARM IN

ALOCAŢIE DE STAT -ALOCAŢIE DE STAT 1008 lei

_ Venituri din activităţi independente
2.1.  Titular

2.2. Soţ/soţie

'3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. T itular

,3.2. Soţ/soţie

\4. Venituri din investii ii
4.1. T itular

'4.2. Soţ/soţie

J. Venituri din pensii
¡5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie
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6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular 1

6.2. Soţ/soţie

C ine a realizat venitul
Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

V enitul anual 
încasat

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

1
.
Ii

7.2. Soţ/soţie I
i

ij
7.3. Copii i

"i
1

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular I

8.2. Soţ/soţie j

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pen tru  inexactitatea sau 
carac teru l incom plet al datelo r m enţionate. •

D ata com pletării

09.06.2017

6



r;

Subsem nata, 
le  G R E F IE R

CN P

DECLARAŢIE DE INTERESE

M UNTEANU N ICO LETA  SORINA 
la TRIBUNALUL ARAD

, domiciliul

Mr ? / n / M  &  :

, având  funcţia

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

I. Asociat sau acţionar la societăţi com erciale, com panii/societăţi naţionale, institu ţii de cred it, g ru p u ri de
in te res econom ic, p recum  şi m em b ru  în  asocia ţii, func a(ii sau  a lte  o rg an iza ţii n eg u v e rn a m e n ta le :

Unitatea 
-  denum irea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea to tală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1. i .......Nu este cazul.

2, C alitatea de m em bru  în organele de conducere, ad m in is tra re  şi control ale societăţilo r com erciale, ale 
••egiilor autonom e, ale com paniilor/societăţilor naţionale, ale institu ţiilo r de credit, ale g ru p u rilo r  de interes

Unitatea 
-  denum irea şi adresa -

Calitatea deţinută V aloarea beneficiilor

2 .1 ........Nu este cazul.

3. C a litatea de m em bru în cadru l asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
.Nu este cazul.

4. C alita tea de m em bru în organele de conducere, adm in is trare  şi control, re trib u ite  sau nere trib u ite , 
deţinu te  în cad ru l partide lo r politice, funcţia deţinu tă  şi denum irea partidu lu i politic____________________
4 .1 ........Nu este cazul. ____________________________

5. C ontracte , inclusiv cele de asistenţă ju rid ică , consultanţă ju rid ică , consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
in deru la re  în tim pul exercitării funcţiilor, m andatelor sau dem nităţilo r publice finan ţa te  de la bugetu l de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi com erciale cu capital de s ta t sau unde s ta tu l este

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

încredinţat
contractul

contractului contractul';

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

Soţ/soţie...................

Rude de gradul I^ale titularului

Societăţi comerciale/ Pensoană fizică 
autorizată' Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentaW Fundaţii/ Asociaţii2*

11 Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

so ţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin dc 
5%  din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezen ta  declaraţie constituie act public şi răspund potriv it legii penale pen tru  inexactitatea sau 
ca rac te ru l incom plet ai datelo r m enţionate.

D ata com pletării

09.06.2017
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I | £  l ' J i T i  L v l i  J

Nr._
Subsemnatul MARŢIŞ G ADRIAN DĂNUŢ

Grefier
având funcţia de ...........................................................................

Ministerul Justitiei, Arad, Arad

DECLARAŢIE DE AVERE

CNF , dom iciliul

cunoscând  p revederile  a r t . 292 din C odul p enal p riv in d  falsul în d ec la ra ţii, d e c la r  pe p ro p rie  ră s p u n d e re  că îm p re u n ă  

cu fam ilia 1) d e ţin  u rm ă to a re le :

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

I. B u n u ri im obile
1. T e re n u r i
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în  alte ţări.

A dresa sau  zona C atego ria* A nul
d o b ân d irii Suprafaţa C o ta -p a r te M odul de d o b â n d ire T itu la ru l1)

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, 
dacă se află în circuitul civil.
1) La "Titular" se m enţionează, în cazul bunurilor proprii, num ele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi num ele coproprietarilor.

2. C lă d ir i
N OTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

A dresa sau zona C atego ria* Anul
dobândirii Suprafaţa C o ta -p a r te M odul de d o b â n d ire T itu la ru l1)

Apartament 2011 96 m2 l/l
Contract de
vanzare
cumparare

MARTIS ADRIAN 
DĂNUŢ
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* C ategoriile indicate sunt: (1) apartam ent; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii com erciale/de producţie.
1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi num ele coproprietarilor.

II.  B u n u ri m obile
1. A u to v eh icu le /au to tu rism e, tra c to a re , m aşin i agrico le , şa lupe, ia h tu r i şi a lte  m ijloace de  tra n s p o r t  ca re  su n t 

su p u se  în m a tric u lă rii, po triv it legii

N a tu ra M arca N r. de  bucăţi A nul de fab rica ţie M odul de d o b ân d ire

2. B u n u ri sub  fo rm ă de m etale p re ţio ase , b iju te rii, obiecte de a r tă  şi de cu lt, colecţii de a r tă  şi n um ism atică , obiecte 
c a re  fac p a r te  d in  p a trim o n iu l c u ltu ra l na ţio n a l sau  un iversa l, a c ă ro r  v a lo a re  în su m ată  depăşeşte  5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor m enţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

m om entul declarării.

D escriere  su m ară A nul d o b ân d irii V aloarea  estim ata

111. B unuri m obile, a c ă ro r  v a lo a re  depăşeşte  3.000 de eu ro  fiecare , şi b u n u ri im obile în s tră in a te  în  u ltim ele  12
lun i

N a tu ra  b u n u lu i în s tră in a t
D ata

în s tră in ă r ii
P e rso an a  c a tre  ca re  

s-a în s tră in a t
Form a în s tră in ă r ii V aloarea

IV. A ctive fin an c ia re

1. C o n tu r i şi depozite b an ca re , fo n d u ri de investiţii, fo rm e  ech ivalen te  de econom isire  şi investire , inclusiv 
c â rd u r i le  de c red it, dacă va lo area  în su m ată  a tu tu ro r  acesto ra  depăşeşte  5.000 de eu ro

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

In s ti tu ţia  ca re  ad m in istrează  şi 
a d re sa  acesteia

T ipul* V alu ta
Deschis 
în anu l

Sold /valoare  Ia zi



*Categoriile indicate simt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fo n d u ri de 
investiţii sau echivalente, inclusiv fo n d u ri priva te de pensii sau alte sistem e cu  acum ulare (se vor declara cele aferente anului 

fis c a l anterior).

2. P lasam en te , investiţii d irec te  şi îm p ru m u tu r i a c o rd a te , d acă  va lo a rea  de p ia ţă  în su m a tă  a tu tu ro r  acesto ra  
d epăşeşte  5.000 de eu ro

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

E m iten t titlu /socie ta tea  în ca re  p e rso an a  este 
a c ţio n a r  sau  asoc ia t/benefic ia r de îm p ru m u t

T ipul*
N u m ă r de  t i tlu r i/  

co ta  de  p a r tic ip a re
V alo a rea  to ta lă  la zi

*Categorii/e indicate sunt: (I) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sa u p ă r fi sociale  
în societăţi comerciale; (3) îm prum uturi acordate în num e personal. 4

3. A lte active p ro d u c ă to a re  de v en itu ri nete , ca re  în su m ate  depăşesc ech ivalen tu l a 5.000 de e u ro  pe an :

D escriere V alo are V alu ta

+

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. D atorii
D ebite, ipoteci, g a ra n ţii  em ise în beneficiul u n u i te r ţ ,  b u n u r i a ch iz iţio n a te  în sistem  leasing  şi a lte  asem enea 

b u n u ri, dacă va lo area  în su m ată  a tu tu ro r  acesto ra  depăşeşte  5.000 de  eu ro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acum ulate în străinătate.

C red ito r C o n tra c ta t  în an u l S cad en t în  an u l V aloarea

B.C.R - ARAD 2011 2031 23.000 EUR

V I. C ad o u ri, servicii sau  a v a n ta je  p rim ite  g ra tu it  sau  su b v en ţio n a te  fa ţă  de v a lo a rea  de p ia ţă , d in  p a r te a  u n o r 
perso an e , o rg an iza ţii, societăţi com ercia le , reg ii au to n o m e, com pan ii/socie tă ţi n a ţio n a le  sau  in s titu ţii publice 
ro m ân eşti sau s tră in e , inclusiv b u rse , c red ite , g a ra n ţii , d eco n tă ri de cheltu ie li, a lte le  d ecâ t cele ale a n g a ja to ru lu i, a 
c ă ro r  v a lo a re  ind iv iduală  d epăşeşte  500 de euro*

C ine a rea liza t ven itu l S u rsa  ven itu lu i
S erv ic iu l p re s ta t/O b iec tu l 

g e n e ra to r  de ven it
V en itu l a n u a l 

în casa t

1.1. T itular

1*11
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1.2. Suţ/soţie

1.2. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi lrata\iile uzuale prim ite din partea  rudelor de gradul I  ş i a l IJ-lea.

V IL  V en itu ri ale  d ec la ran tu lu i şi ale m e m b rilo r  săi de fam ilie , rea liza te  în u ltim ul an  fiscal în ch e ia t (p o triv it 
a r t .  41 din Legea n r. 571/2003 p riv ind  C odu l fiscal, cu m od ificările  şi com pletările  u lte rio a re )

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

C ine  a rea liza t ven itu l S u rsa  ven itu lu i
Serviciul p resta t/O b iec tu  1 

g e n e ra to r  de ven it
V en itu l an u a l 

în casa t

I. Venituri din salarii

1.1. Titular

MARŢIŞ ADRIAN DĂNUŢ
Ministerul Justitiei, 
TRIBUNALUL ARAD

GREFIER 42.063 RON

1.2. Soţ/soţie

MARŢIŞ DALIANA ADELA
S.C DEICHMANN, ARAD - 
ATRIUM

VÂNZĂTOR 22.253 RON

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea fo lo sin ţe i bunurilor

»■liftlliiiii liilll
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3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. T itular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. T itular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din prem ii şi din jo c u r i de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie
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7.3. Copii

Venituri din alte surse

8.1. T itular

MARŢIŞ KARINA SELENA D.G.A.S.P.C , ARAD ALOCAŢIE 600 RON

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

P rezen ta  dec la ra ţie  constitu ie  ac t public şi ră sp u n d  p o triv it legii penale  p e n tru  inexactita tea  sau c a ra c te ru l 
in com ple t a l d a te lo r  m enţionate .

D ata com p le tă rii S em n ă tu ra

09/06/2017



k ,  " ? j 7 i  A t i ' _ 4
Subsemnatul MARŢIŞ G ADRIAN DĂNUŢ

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

Grefier
av ân d  funcţia  de ............................................................................................................................

Ministerul Justitiei, Arad, Arad
la ............................................................................................................................................................

C N P  , dom iciliu l ............................

cu n o scân d  p rev ed erile  a r t .  292 din  C odu l p enal p riv in d  fa lsu l în dec la ra ţii, d e c la r  pe p ro p rie  ră sp u n d e re :

1. A sociat sau a c ţio n a r la societăţi com erciale, com panii/socie tăţi naţionale , institu ţii ile c rcilit, g ru p u ri  de  in te res  econom ic, p rccum  şi m em b ru
în asociaţii, fundaţii sau alte  o rg an iza ţii neguvcrnam cntalc:

U nitatea 
-  d en u m irea  ţ i  ad resa  -

C a lita tea  d e ţin u tă
Nr. dc p ă rţi sociale 

sau  de acţiun i
V aloarea  to ta lă  a p ă r ţi lo r  
sociale şi/sau a ac ţiu n ilo r

2. C alita tea  de m em bru  în o rganele  de conducere, a d m in is tra re  şi co n tro l ale soc ie tă ţilo r com erciale, ale  reg iilo r au tonom e, ale  co m p an iilo r/ 
socie tă ţilo r naţionale , ale  in stitu ţiilo r dc c red it, a le  g ru p u rilo r  de in te res  econom ic, ale  aso c ia ţiilo r sau  fu n d a ţiilo r  o r i ale a lto r  o rg an iza ţii 
ncguvem an ien ta le :

U nitatea 
- d en u m irea  ţi  ad resa  - C a lita tea  d e ţinu tă V aloarea  beneficiilor
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3, C a lita tea  (ie m em bru  în  c a d rn l asociaţiilor p rofesionale  ţi/sau  sindicale

4. C a lita tea  dc m em bru în o rganele  de conducere, a d m in is tra re  ţi  con tro l, re tr ib u ite  sau  n e rc tr ib u ite , d e ţinu te  în c ad ru l p a rtid e lo r politice, 
funcţia  d e ţin u tă  şi d en u m irea  p a rtid u lu i politic

5. C o n trac te , inclusiv cele de a sisten ţă  ju r id ic ă , con su ltan tă  ju rid ică , consu ltan ţă  ţ i  civile, o b ţin u te  sau a fla te  în  d e ru la re  în tim pul ex erc ită rii 
func ţiilo r, m an d a te lo r sau  d em n ită ţilo r pub lice  fin an ţa te  de Ia bugetu l de s ta t, local ţi  d in  fo n d u ri ex terne o ri încheiate  cu societăţi com erciale cu 
c ap ita l de  s ta t sau unde s ta tu l este  a c ţio n ar m ajo r ita r /m in o rita r :

B eneficiaru l dc co n trac t: 
num ele, prenum ele/ 
den u m irea  ţ i  ad resa

Institu ţia  
c o n trac tan tă : 

denum irea  ţi  ad resa

P ro ced u ra  p rin  care 
a  fost în c re d in ţa t 

co n tractu l

T ipu l
con tractu lu i

D ata
încheierii

co n trac tu lu i

Du ra ta  
con tractu lu i

V aloarea to ta lă  
a con tractu lu i

Titular

Soţ/soţie

Rude de gradul 1 * * ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi 

civile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvem am entale/ Fundaţii/ Asociaţii-^
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1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
- )  Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/ 

soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. ”Nu se decfară 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.

P rezen ta  dec la ra ţic  constitu ie  a c t pub lic  şi ră sp u n d  p o tr iv it legii pen a le  p e n tru  inex ac tita tea  sau  c a ra c te ru l 
incom plet al d a te lo r  m en ţiona te .

D ata  com p le tă rii

09/06/2017

Sem nătura

/
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[ f i r . . .  #  A > , * b  . < & '  j
r t

Subsem natul/Subsem nata, /G fa E f '  , având funcţia
de Q Î L t f r t y  M //t/# £  /  la

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p ro p rie  răsp u n d ere  
că îm preună  cu fam iiia1> deţin urm ătoarele:

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

I. B unuri imobile

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

DECLARAŢIE DE AVERE

* 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 bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. C lădiri

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

A dresa sau  zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte
M odul de
dobândire

T itu la ru l“’
-. - w ;

(sc u n Jboÿ- ¿ fo n  (Im / / , - ÀctC&zàs /6 /t£ T 7 E c W -C <

ï f o k i l - i / k Ju CC£4¿1(¿¿? W /LH /M c  £C &

V /f

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

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

II. B unuri mobile
1. A utovehicule/autoturism e, trac toare , m aşini agricole, şalupe, iah tu ri şi alte m ijloace de tran sp o rt 

care  su n t supuse înm atricu lării, potrivit legii

N atu ra M arca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

/k c r v r u fa b M Q?£C

2. B unuri sub form ă de m etale preţioase, bijuterii, obiecte de a rtă  şi de cult, colecţii de a rtă  şi 
num ism atică, obiecte care fac parte  din patrim oniul cultural naţional sau universal, a c ă ro r valoare 
în su m ată  depăşeşte 5.000 de euro

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

la m om entul declarării.

D escriere sum ară■ ' ..................
Anul dobândirii V aloarea estim ată

III . B unuri mobile, a că ro r valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile în s tră ina te  în 
ultim ele 12 luni

N atu ra  bunului 
în s tră in a t

D ata
în stră inării

Persoana către  care  s-a 
înstră inat

Form a
înstră in ării V aloarea

2



IV . Active financiare

1. C on tu ri şi depozite bancare, fonduri de investiţii, form e 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.

Institu ţia  care  adm inistrează 
şi ad resa  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 fisca l anterior).

2. Plasam ente, investiţii d irecte şi îm p ru m u tu ri acordate, dacă valoarea de p ia ţă  în sum ată  a tu tu ro r  
acesto ra depăşeşte 5.000 de euro

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

E m itent titlu/sbcietatea în  care  persoana este 
ac ţionar sau  asociat/beneficiar de îm prum ut Tipul* N um ăr de titlu ri/ 

cota de partic ipare
V aloarea to tală ta zi j

• : ' ■ ■ • ti?

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni): (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active 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. D atorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asem enea 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.

C red ito r C o n trac ta t în anul Scadent la V aloare

6 # d  G /lo t fk :  Â / r J k Z c j0-0(X>

VI. C adouri, servicii sau avan taje  prim ite g ra tu it sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
p a rtea  uno r persoane, organizaţii, societăţi com erciale, regii autonom e, com panii/societăţi naţionale sau 
institu ţii publice rom âneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angaja to ru lu i, a că ro r valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

C ine a realizat venitul
Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/O biectu l 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea
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V II. V enituri ale declarantu lu i şi ale m em brilor săi de familie, realizate în ultim ul an fiscal încheiat 
(po triv it a rt. 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.

C ine  a  rea liz a t ven itu l

-------------- — ----- :---- ----

S u rsa  ven itu lu i:
num ele, a d re sa

V 1 ! " 1 ■; V '.V V W 1 W W l  W M *  ST

Serviciul p re s ta t/o b ie c tu l  
g e n e ra to r  de  v en it

1 .  Venituri din salarii
1.1. Titular

fe lE T , 7h & 0&  U v /ñ - W /M t/A JU L  0 Û G M E fi. M p W .
1.2. Soţ/soţie

IG (l£Ţj )v 6 ?  ^ 3 3 . 0 2
1.3. Copfí

.
'

.....

Ô TM tC £ c/Y 4 v £ C £ ( /~  fo c c jîjfî i*PCcfi/r
■

/  O O j

2. Venituri din activităţi independe 
2 .1 . Titular

nte ✓ -yy ' y', ° '' , 'y ' ' 'y¿ ' '' '' yZ'iy ''/y/y '' t Ş V "'' /

2.2. Soţ/soţie

•j .  venituri ui fi cectcirccijotoşjnjeic 
3 .1 . Titular

niflUrllOr

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. T itular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. T itular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

5



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
genera to r de venit

Venitul anual 
încasat

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

Prezen ta  declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pen tru  inexactitatea sau 
ca rac te ru l incom plet al datelo r m enţionate.

Data com pletării Sem nătura

0 ll  OG

6



DECLARAŢIE DE INTERESE

/C y /te r  7 E a )c l¿ - c / w ' / -  '
la /  Ţ M C tM fr& c ¿ je fa

n í . Y l L

Subsem natul/Subşem n 
de

C N P

aiul/î» u ose:
( jT k fr¿ A -

4 —

, având funcţia

, domiciliul

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

1. A sociat sau  acţionar la societăţi com erciale, com panii/societăţi naţionale, instituţii de credit, g ru p u ri de] 
interes econom ic, precum  şi m em bru  în asociaţii, fundaţii sau a lte  organizaţii neguvernam entale

•V.V.Vr r 'r r v r r r  :

Unitatea 
denum irea şi adresa

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

V aloarea totală  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiun ilor
1 . 1 .

2. C alita tea de m em bru  în organele de conducere, ad m in istra re  şi control ale societăţilo r com erciale, ale 
regiilor autonom e, ale com paniilor/societăţilor naţionale, ale institu ţiilo r de cred it, ale g ru p u rilo r de in teres

Unitatea 
-  denum irea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea benefici ilor

2.1 ........

3. C alita tea de m em bru în cadru l asocia ţiilo r profesionale şi/sau sindicale : : : -

3.1....... C
....................  v ...

4. C alita tea de m em bru în organele de conducere, adm in istrare  şi control, re trib u ite  sau nere trib n îte , 
deţinu te  în  cad ru l partide lo r politice, funcţia de ţinu tă  şi denum irea partidu lu i politic
4.1.

5. C on tracte , inclusiv cele de asistenţă ju rid ică , consultanţă ju rid ică , consultanţă şi civile, obţinu te o ri afla te  
în deru la re  în tim pul exercitării funcţiilor, m andatelor sau dem nităţilo r publice fin an ţa te  de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe o ri încheiate cu societăţi com erciale cu capital de s ta t sau  unde sta tu l este 
acţionar m a jo rita r/m in o rita r:
5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumel&^denumirea şi adresa

Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
contractantă: careafost contractului încheierii contractului totalăa

1



denumirea şi 
adiesa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie...................

Rude de gradul lnale titularului

Societăţi comerciale  ̂Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii lamiliale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2*

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pen tru  inexactitatea sau 
carac teru l incom plet al datelor menţionate.

D ata com pletării Sem nătura

Q ^ .c G . & / £
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DECLARAŢIE DE AVERE
' - ' S A ' -

Subsem natu l/Subsem nata, _STANA ALINA M ARIA , având  funcţia
de G R E F IE R  A RH IV A R Ia TRIBUNALUL ARAD

CNP , domiciliul
----------------------------------------------------------------------------------------------------------— ---------------------------------------------------- 5
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p rop rie  răspundere  
că îm preună  cu fam ilia11 deţin  urm ătoarele:

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

I. B unuri imobile

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

: ■ : • 
A dresa sau zona Categoria* Anul

dobândirii
:

S uprafaţa Cota-
parte

M odul de 
dobând ire

T itu la ru l15

* 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 bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. C lădiri

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

A dresa sau zona
•... .. . . . . \  \  ,

Categoria* Anul
dobândirii S uprafaţa Cota-

parte
M odul de 
dobândire T itu la ru l2*

APARTAM
ENT 2003 67 m 2 1/2 Cumpărare STANA VOICU

1



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

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

II. B unuri mobile
1. A utovehicule/autoturism e, trac toare , maşini agricole, şalupe, iah tu ri şi alte m ijloace de tra n sp o rt 

ca re  su n t supuse înm atricu lării, potriv it legii

N atura M arca Nr. de bucăţi
...... - : :

Anul  de fabricaţie M odul de dobând ire

A U TOTURISM RENAULT 1 2006 CU M PĂ R A R E

2. B unuri sub form ă de m etale preţioase, b iju terii, obiecte de a r tă  şi de cult, colecţii de a r tă  şi 
num ism atică, obiecte care fac parte  din patrim oniul cu ltural naţional sau universal, a c ă ro r valoare 
în su m a tă  depăşeşte 5.000 de euro

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

la m om entul declarării.

D escriere sum ară A nul dobândirii V aloarea estim ată

III. B unuri mobile, a că ro r valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunu ri im obile în s tră in a te  în 
ultim ele 12 luni

N a tu ra  bunului 
în s tră in a t

D ata
în s tră in ă rii

Persoana că tre  care s-a 
în stră ina t

F orm a
înstră inării V aloarea

2



IV. Active financiare

1. C o n tu ri şi depozite bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire şi investire, 
inclusiv câ rd u 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.

In stitu ţia  ca re  adm in istrează 
şi ad resa  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 fisca l anterior).

2. P lasam ente, investiţii d irecte şi îm p ru m u tu ri acordate, dacă valoarea de p ia ţă  în sum ată  a tu tu ro r  
acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

E m iten t titlu/societatea în care  persoana este 
ac ţio n ar sau  asociat/beneficiar de îm p ru m u t

Tipul* N um ăr de titlu ri/ 
cota de partic ipare

Valoa« -

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)  
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. A lte 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. D atorii
D ebite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte  

asem enea bunu ri, dacă valoarea însum ată a tu tu ro r  acestora depăşeşte 5.000 de euro

NO TĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acum ulate în străinătate.

C red ito r C on trac ta t în anul Scadent la V aloare

VI. C adouri, servicii sau avan ta je  prim ite g ra tu it sau subvenţionate faţă de valoarea de p iaţă, din 
p a rte a  uno r persoane, organizaţii, societăţi com erciale, regii autonom e, com panii/societăţi naţionale sau 
institu ţii publice rom âneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale an gaja to ru lu i, a  că ro r valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

|  C ine a realizat venitul
.............

Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/O biectu l 
generato r de venit

V enitul anual 
încasa t

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  ş i a l 11-lea
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VII. V enitu ri ale declaran tu lu i şi ale m em brilor săi de familie, realizate în u ltim ul an fiscal în cheia t 
(po triv it a rt. 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.

■
C ine a realizat venitul Sursa venitului: 

num ele, ad resa
Serviciul prestat/O biectu l 

genera to r de venit în casa t
1. Venituri din salarii
1.1. Titular

STANA ALINA MARIA TRIBUNALUL ARAD GREFIER ARHIVAR 23706

1.2. Soţ/soţie
STANA VOICU PENSIE 32400

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosin ţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

••• ‘ ' ‘ .

4.1. Titular
; . • : '

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

5
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C ine a  realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresa
Serviciul prestat/obiectul 

generato r de venit
V enitul anual

„  -

încasat
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

P rezen ta  declaraţie constituie act public şi răspund  potriv it legii penale pen tru  inexactitatea sau 
ca rac te ru l incom plet al date lo r m enţionate.

D ata com pletării S em nătura
09.06.2017
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Subsem natu l/Subsem nata, 
de G R E F IE R  A RH IV A R

CNP

_STANA ALINA M ARIA
la TRIBU NALUL ARAD

, domiciliul

DECLARAŢIE DE INTERESE

, având  funcţia

cunoscând prevederile a rt. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p ro p ria  răspundere :

1. Asociat sau ac ţio n ar Ia societăţi com erciale, com panii/societăţi naţionale, institu ţii de  cred it, g ru p u ri de 
in teres econom ic, precum  şi m em bru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernam entale:

Unitatea 
-  denum irea şi adresa

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

V aloarea to tală  a  
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1. 1.

2. C alita tea de m em bru  în  organele de conducere, ad m in is tra re  şi control ale socie tă ţilo r com erciale, ale 
regiilor autonom e, ale com paniilor/societăţilor naţionale, ale institu ţiilo r de cred it, ale g ru p u rilo r de  interes 
economic, ale asociaţiilo r sau fundaţiilo r ori ale a lto r organizaţii neguvernam entale:________________________ .

Unitatea
- denum irea şi adresa

Calitatea deţinută V aloarea beneficiilor

2 . 1 .

3. C alita tea de m em bru  în cad ru l asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.

4. C alita tea de m em bru  în organele de conducere, adm in is tra re  şi control, re trib u ite  sau ne re trib u ite , 
deţinute în  cad ru l p a rtid e lo r politice, funcţia de ţinu tă  şi denum irea partidu lu i politic
4.1.

5. C on tracte , inclusiv cele d e  asistenţă ju rid ică , consultanţă ju rid ică , consultan ţă  şi civile, obţîm ite o ri afla te 
în d e ru la re  în  tim pul exercitării funcţiilor, m andate lo r sau dem nităţilor publice finan ţa te  de la  bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe o ri încheiate cu societăţi com erciale cu capital de  s ta t  sau  unde s ta tu l este

5.1 Beneficiarul de contract; numele, Instituţia Procedura prin lipul Data Durata Valoarea
prenumeledaiumirea şi adresa contractantă: careafost contractului încheierii contractului totalăa

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie...................

Rude de gradul i'̂  ale titularului

Societăţi comerciale' Persoană fizică 
autorizată  ̂Asociaţii familialei Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentak/ Fundaţii/ Asociaţii

15 Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

so ţul/soţia  şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 
5%  din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

P rezen ta  declaraţie constituie ac t public şi răspund  potrivit legii penale pen tru  inexactitatea sau 
ca rac te ru l incom plet al datelo r m enţionate.

D ata com pletării Sem nătura

09.06.2017........................................... ..........
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DECLARAŢIE DE AVERE A, -

Subsem natu l/Subsem nata, Tăm aş M ărio ara  , având  funcţia
de G refier la T ribunalu l A rad ,

CN P , domiciliul

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— ...................................... ....... ..... 9
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p ro p rie  răspundere  
că îm preună  cu fam ilia '’ deţin urm ătoarele:

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

I. B unuri im obile

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

A dresa sau zona C ategoria*
Anul

dobândirii S uprafaţa Cota-
parte

M odul de 
do b ân d ire

i
T itu la ru l0

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

2. C lădiri

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

A dresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii S uprafa ţa Cota-

p arte
M odul de 
dobând ire T itu la ru l2* Ç'/

Apartament 2003 98 1 Cumpărare Tămaş Mărioara

1



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

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

II. B unuri mobile
1. A utovehicule/autoturism e, trac toare , m aşini agricole, şalupe, iah tu ri şi alte m ijloace de tran sp o rt 

care  su n t supuse înm atricu lării, potriv it legii

1 N atu ra M arca Nr. de bucăţi A nul de fabricaţie M odul de dobândire■
Autoturism Ford 1 2007 cum părare

A utoturism Opel 1 2007 cum părare

2. B unuri sub form ă de metale preţioase, b iju terii, obiecte de a r tă  şi de cult, colecţii de a rtă  şt 
num ism atică, obiecte care fac parte  din patrim oniul cu ltural naţional sau universal, a c ă ro r valoare 
în sum ată  depăşeşte 5.000 de euro

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

la m om entul declarării.

D escriere sum ară•;1. :-r: Anul dobândirii V aloarea estim ată

III. B unuri mobile, a că ro r valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunu ri im obile în stră in a te  în 
ultim ele 12 luni

N atu ra  bunului 
în s tră in a t

Data
în stră in ării

Persoana către  care s-a 
în stră in a t în stră inării V aloarea’ ' '
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IV. Active financiare

1. C on tu ri şi depozite bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire şi investire, 
inclusiv cârdurile  de credit, dacă valoarea însum ată a tu tu ro r  acestora depăşeşte 5.000 de eu ro

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

In stitu ţia  ca re  adm in istrează 
şi ad resa  acesteia Tipul* V aluta 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 fisca l anterior).

2. P lasam ente, investiţii d irecte şi îm p ru m u tu ri acordate, dacă valoarea de p ia ţă  în sum ată  a tu tu ro r  
acesto ra depăşeşte 5.000 de euro

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

E m iten t titlu/societatea în  care  persoana este 
ac ţio n ar sau  asociat/beneficiar de îm p ru m u t Tipul* N um ăr de titlu ri/ 

cota de partic ipare

. • ..., ,. -, , , Vv , : . ••• :..; j;.... .
V aloarea to tală  la A...' • • ■ -V ;. ÿ .... , - . : , i ;'

*Categoriile indicate suni: (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. A lte active p roducătoare  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. D atorii
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui  te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte  

asem enea bunuri, dacă valoarea însum ată a tu tu ro r  acestora depăşeşte 5.000 de euro

NO TĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acum ulate în străinătate.

C red ito r
%\ p>f<5 • : :  ■ ; ¡ l i :  . ;• : ;

C on trac ta t în anul Scadent Ia V aloare
•

- VI. C adouri, servicii sau avan ta je  prim ite g ra tu it sau subvenţionate faţă de valoarea de p ia ţă , din 
p a rte a  u n o r persoane, organizaţii, societăţi com erciale, regii autonom e, com panii/societăţi naţionale sau 
institu ţii publice rom âneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angaja to ru lu i, a  că ro r valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

• - ' • , • •- ' • ' . 
C ine a realizat venitul

S ursa  venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/O biectuI 
genera to r de venit

V enitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

4



V II. V enitu ri ale declaran tu lu i şi ale m em brilor săi de familie, realizate în ultim ul an  fiscal încheiat 
(po triv it a rt. 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.

C ine a  rea liza t venitul
" ' ' / ' • '

Sursa venitului: 
num ele, adresa

Serviciul p restat/O biectu! 
genera to r de venit

V enitul anual 
încasa t |

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

TĂMŞ M ĂRIOARA TRIBUNALUL ARAD GREFIER 42426

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

------------------------------
z. venimri ain uciivuaţi măepencie 
2.1. Titular

nte

2.2. Soţ/soţie

r cCflUUil Cllfl C-C CcClfe Ci
3.1. Titular

fU/TurUOr

3.2. Soţ/soţie

■

h. v vruiuri ciin inv&biiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

' h hîj .  venituri u inpensii 
5.1. Titular

-------------------------------------- -----— ; •• ' • ;

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

5



C ine a  realizat venitul
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul V enitul anual 
încasa 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

P rezen ta  declaraţie  constituie ac t public şi răspund  potrivit legii penale pen tru  inexactitatea sau 
carac te ru l incom plet al datelo r m enţionate.

r\
D ata com pletării S em nătura

09.06.2017 C
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|Nr. ^ V j v A  u -̂y [
Subsem natu l/Subsem nata, Tăm aş M ărioara  >având  funcţia
de G refier la T ribunalu l A rad >

CNP , domiciliul
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —-------------------------- -------------------------- - ■ 9
cunoscând prevederile a rt. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p ro p ria  răsp u n d ere :

DECLARAŢIE DE INTERESE

1. A sociat sau ac ţionar la societăţi com erciale, com panii/societăţi naţionale, institu ţii de cred it, g ru p u ri 
in teres econom ic, precum  şi m em bru  în  asociaţii, fundaţii sau a lte  organizaţii neguvernam entale:

Unitatea 
-  denum irea şi adresa

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

V aloarea to tală  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1. 1.

2. C alita tea de m em bru  în organele de conducere, adm in is tra re  şi control ale societăţilo r com erciale, ale 
regiilor autonom e, ale com paniilor/societăţilor naţionale, ale institu ţiilo r de cred it, ale g ru p u rilo r  de in teres 
econom ic, ale asociaţiilor sau  fundaţiilo r ori ale a lto r organizaţii neguvernam entale:_________________

Unitatea
-  denum irea şi adresa

Calitatea deţinută V aloarea beneficiilor

2.1

3. C alita tea  de m em bru  în cadru l asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.

4. C alita tea  de m em bru în organele de conducere, ad m in is tra re  şi control, re trib u ite  sau n ere trib u ite , 
deţinu te  In cad ru l partide lo r politice, funcţia deţinu tă  şi denum irea partidu lu i politic __- ________
4 .1 .

5. C on tracte , inclusiv cele de asistenţă ju rid ică , consultanţă ju rid ică , consultan ţă şi civile, ob ţinu te  ori 
în d eru la re  în  tim pul exercitării funcţiilor, m andatelo r sau dem nităţilo r publice finan ţa te  de la bugetu l de 
s ta t, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi com erciale cu capital de s ta t sau  unde s ta tu l este
a c ţio n a r  m a jo r ita r /m in o rita r : ’ .i " -

:... ;J--, : ;

5.1 Beneficiarul de antract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumele/denumirea şi adresa contractantă care a fost contractului încheieiii contractului to ta la

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie...................

Rude de gradul ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată  ̂Asodaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi?

Prin rude de gradul I s t  înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara num ele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite Ia punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună 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.

Prezen ta  declaraţie  constituie ac t public şi răspund  potriv it legii penale pen tru  inexactitatea sau 
carac teru l incom plet al date lo r m enţionate.

//
/

D ata com pletării Sem nătura

9.06.2017
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r

1 Î 4 r . _ j f 3  -J

Subsem natu l/Subsem nata, M O ŢIU  S. M IRELA -CA RM IN A  , având funcţia
de G R E E IE R -A R H IV A R  la TRIBU NALUL ARAD

CNP , domiciliul
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ---------------------------------— 9
cunoscând prevederile a rt. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p ro p rie  răspundere  
că îm preună cu fam ilia11 deţin  urm ătoarele:

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

I. B unuri imobile

DECLARAŢIE DE AVERE

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

■
A dresa sau zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa parte
M odul de 
dobând ire T itu la ru l1-

; ' ■: ; ' ;

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

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

2. C lădiri

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

H '■ ; . : / J/'/ 4 ' "'rf /  ' ' '' / t'ÎKr'Î ¿

A dresa sau zona
•/ :

C ategoria* Anul
dobândirii S uprafaţa Cota-

p arte
M odul de 
dobând ire

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

Titula ru l2)

1



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

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

IL B unuri mobile
1. A utovehicule/autoturism e, trac toare , maşini agricole, şalupe, iah tu ri şi alte m ijloace de tra n sp o rt 

care  su n t supuse înm atricu lării, potrivit legii

N atu ra: ’■■■ '• i: '"''st- - ' '  '• - '£-''»Vii, M arca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

AUTOVEHICUL VOLKSWAGEN
POLO 1 2001 VANZARE-

CUMPĂRARE

2. B unuri sub form ă de m etale preţioase, bijuterii, obiecte de a r tă  şi de cult, colecţii de a r tă  şi 
num ism atică, obiecte care fac parte  din patrim oniul cultural naţional sau universal, a c ă ro r valoare 
în su m a tă  depăşeşte 5.000 de euro

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

la m om entul declarării.

D escriere sum arăSiS' ' Si Anul dobândirii V aloarea estim ată

III . B unuri mobile, a că ro r valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile în stră in a te  în 
ultim ele 12 luni

N a tu ra  bunului 
în s tră in a t

Data
în s tră in ării

Persoana către  care s-a 
în stră inat

Form a
în stră inării V aloarea

2



IV. Active financiare

1. C on tu ri şi depozite bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire şi investire, 
inclusiv cârdurile  de credit, dacă valoarea însum ată a tu tu ro r  acestora depăşeşte 5.000 de eu ro

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

In stitu ţia  care  adm inistrează 
şi ad resa  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 fisca l anterior).

2. P lasam ente, investiţii d irecte şi îm p ru m u tu ri acordate, dacă valoarea de p ia ţă  în sum ată  a tu tu ro r  
acesto ra depăşeşte 5.000 de euro

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

E m iten t titlu/societatea în  ca re  persoana este 
ac ţionar sau  asociat/beneficiar de îm p ru m u t Tipul* N um ăr de titlu ri/ 

cota de  partic ipare V aloarea to tală la zî

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. A lte 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. D atorii
D ebite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui  te rţ, bunuri achiziţionate în  sistem leasing şi alte  

asem enea bunuri, dacă valoarea însum ată a tu tu ro r acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acum ulate în străinătate.

C red ito r C on tracta t în anul Scadent la V aloare
........... .........

VI. C adouri, servicii sau avan taje  prim ite g ra tu it sau subvenţionate faţă de valoarea de p ia ţă , din 
p a rte a  uno r persoane, organizaţii, societăţi com erciale, regii autonom e, com panii/societăţi naţionale sau 
institu ţii publice rom âneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angaja to ru lu i, a că ro r valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

...

C ine a realizat venitul S ursa  venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/O biectuI 
generato r de venit

V enitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi a l 11-lea
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V II. V enitu ri ale declaran tu lu i şi ale m em brilor săi de familie, realizate în ultim ul an  fiscal încheiat 
(po triv it a rt. 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.

C ine a realizat venitul Sursa venitului: 
num ele, adresa

Serviciul p restat/O bîectu l 
genera to r de venit

V enite! anual

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

MOŢIU M1RELA-CARMINA TRIBUNALUL ARAD GREFIER-ARHIVAR 24114

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

.............  ..... ------------------------------
z. vtniiiiri ain aciiviluli inciepenue 
2.1. Titular

nte ___ __________________ ______
.

2.2. Soţ/soţie

j . venituri am  ceaarea joiosinfei c 
3.1. Titular

unuruor

3.2. Soţ/soţie

4.1. Titular
.............................

4.2. Soţ/soţie

j .  venuuri uin pensii 
5.1. Titular

’

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

5



'
C ine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresa
Serviciul prestat/obiectul 

genera to r de venit
V enitul anual 

încasat
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

P rezen ta  declaraţie constituie act public şi răspund  potrivit legii penale pen tru  inexactitatea sau 
ca rac te ru l incom plet al date lo r m enţionate.

D ata com pletării Sem nătura

09.06.2017  
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Subsem natu l/Subsem nata, 
de G R E FIE R -A R H IV A R

CNP

DECLARAŢIE DE INTERESE

M O ŢIU  S. M IRELA -CA RM IN A
Ia TRIBUNALUL ARAD

, domiciliul

li! ::

1 o

, având  funcţia

cunoscând prevederile a rt. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p ro p ria  răspundere :

1. A sociat sau ac ţio n ar la societăţi com erciale, com panii/societăţi naţionale, institu ţii de cred it, g ru p u ri 
interes econom ic, precum  şi m em bru în  asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernam entale:

Unitatea 
-  denum irea şi adresa

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea to ta lă  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1. 1 .

2. C alita tea de m em bru  în  organele de conducere, ad m in is tra re  şi contro l ale socie tă ţilo r com erciale, ale 
regiilor autonom e, ale com paniilor/societăţilor naţionale, a le  institu ţiilo r de cred it, ale g ru p u rilo r d e  in teres 
econom ic, ale asociaţiilo r sau fundaţiilor o ri ale a lto r organizaţii neguvernam entale:____________ __________ ^

Unitatea
— denum irea şi adresa

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

3. C alita tea  de m em bru  în cad ru l asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1

4. C alita tea  de m em bru în organele de conducere, adm in is tra re  şi control, re trib u ite  sau n e re tr i 
deţinu te  fn cad ru l partide lo r politice, funcţia deţinu tă  şi denum irea partidu lu i politic
4.1.

5. C on tracte , inclusiv cele de asistenţă ju rid ică , consultanţă ju rid ică , consultan ţă şi civile, ob ţinu te  ori a fla te  
în d eru la re  în tim pul exercitării funcţiilor, m andatelo r sau dem nităţilo r publice finan ţa te  de la  bugetu l de 
stat, local şi din fonduri externe o ri încheiate cu societăţi com erciale cu capital de s ta t sau  unde s ta tu l este

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumele/denumirea şi adresa contractantă care a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Scty'soţie...................

Rude de gradul 1° ale titularului

Socieiăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/- Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2*

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună 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.

P rezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pen tru  Inexactitatea sau 
carac te ru l incom plet al datelor m enţionate.

D ata com pletării Sem nătura

09.06.2017 ...................
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Subsem natu l/Subsem nata, Ognean T. Nicoleta , având  funcţia
de g re fie r-a rh iv ar la T ribunalu l A rad ,

CNP , domiciliul
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —  ,

cunoscând prevederile a rt. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p ro p rie  răsp u n d ere  
că îm preună  cu fam ilia1* deţin urm ătoarele:

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

I. B unuri imobile

DECLARAŢIE DE AVERE id 4 ,

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

A dresa sau zona C ategoria* Anul
dobândirii S uprafaţa Cota-

p arte
M odul de 
d o b ând ire T itu la ru l1*

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

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

2. C lădiri

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

A dresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii S uprafaţa

Cota-
p arte

M odul de 
dobândire T itu la ru l2*

i
apartam ent 2002

55 m 2
1/2 vânzare-

cum părare
Mari M atei

t



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

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

II. B unuri mobile
1. A utovehicule/autoturism e, trac toare , m aşini agricole, şalupe, iah tu ri şi alte m ijloace de tran sp o rt 

care  sunt  supuse înm atricu lării, potrivit legii

N atu ra M arca Nr. de bucăţi A nul de fabricaţie M odul de dobând ire

autoturism Ford 1 2004 vânzare-cum părare

2. B unuri sub form ă de m etale preţioase, b iju terii, obiecte de a rtă  şi de cult, colecţii de a rtă  şi 
num ism atică, obiecte care fac parte  din patrim oniul cu ltural naţional sau universal, a c ă ro r valoare 
în su m ată  depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor m enţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Rom âniei 

la m om entul declarării.

D escriere sum ară Anul dobândirii V aloarea estim ată

III. B unuri mobile, a că ro r valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri im obile în s tră in a te  în 
ultim ele 12 luni

N a tu ra  bunului D ata Persoana către  care  s-a F orm a V aloareaîn s tră in a t înstră inării în stră ina t în s tră in ării

2



IV. Active financiare

1. C on tu ri şi depozite bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire şi investire, 
inclusiv câ rdu rile  de cred it, dacă valoarea însum ată a tu tu ro r  acestora depăşeşte 5.000 de eu ro

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

In stitu ţia  ca re  adm in istrează 
şi ad resa  acesteia Tipul* V aluta 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 fisca l anterior).

2. P lasam ente, investiţii d irecte şi îm p ru m u tu ri acordate, dacă valoarea de p ia ţă  în sum ată  a tu tu ro r  
acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

E m iten t titlu /societatea în  care  persoana este 
ac ţionar sau  asociat/beneficiar de îm p ru m u t Tipul* N um ăr de titlu ri/ 

cota de partic ipare
V aloarea to ta lă  la zi

3



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

3. A lte 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. D atorii
D ebite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asem enea bunuri, dacă valoarea însum ată a tu tu ro r  acestora depăşeşte 5.000 de euro

NO TĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acum ulate în străinătate.

C red ito r C on trac ta t în anul Scadent la V aloare

VI. C adouri, servicii sau avan ta je  prim ite g ra tu it sau subvenţionate faţă de valoarea de p ia ţă , d in  
p a rte a  uno r persoane, organizaţii, societăţi com erciale, regii autonom e, com panii/societăţi naţionale sau 
institu ţii publice rom âneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angaja to ru lu i, a  că ro r valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

C ine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/O biectu l 
genera to r de venit

V enitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi a l 11-lea
4



V IL V enitu ri ale declaran tu lu i şi ale m em brilor săi de familie, realizate în u ltim ul an  fiscal încheiat 
(po triv it a rt. 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.

Cine a  rea lizat venitul
Sursa venitului: 
num ele, adresa

Serviciul prestat/O biectu l 
genera to r de venit

V enitul an u a l 
încasa t

1. Venituri din salarii
1.1. T itular Tribunalul Arad grefier-arhivar 22.548 lei

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. T itular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. T itular contract de închiriere 600

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. T itular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. T itular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. T itular

5



6.2. Soţ/soţie

Cine a  realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generato r de venit

V enitul anual 
încasa 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

P rezen ta  declaraţie constituie act public şi răspund  potrivit legii penale pen tru  inexactitatea sau 
ca rac te ru l incom plet al datelo r m enţionate.

D ata com pletării Sem nătura

9.06.2017
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Subsem natu l/Subsem nata, 
de g re fie r-a rh iv ar

C N P

DECLARAŢIE DE INTERESE

Ognean T. Nicoleta
la T ribunalu l A rad

, domiciliul

r
, având  funcţia

cunoscând prevederile a rt. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p ro p ria  răspundere :

1. Asociat sau ac ţionar la societăţi com erciale, com panii/societăţi naţionale, institu ţii de credit, g ru p u ri de 
interes econom ic, precum  şi m em bru în asociaţii, fundaţii sau a lte  organizaţii neguvernam entale:

Unitatea 
-  denum irea şi adresa

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

V aloarea to tală  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1. 1 .

2. C alita tea de m em bru  în organele de conducere, ad m in istrare  şi control ale socie tă ţilo r com erciale, ale 
regiilor autonom e, ale com paniilor/societăţilor naţionale, ale institu ţiilo r de cred it, ale g ru p u rilo r  de interes 
econom ic, ale asociaţiilor sau  fundaţiilo r ori ale a lto r organizaţii neguvernam entale:________________________

Unitatea 
denum irea şi adresa

Calitatea deţinută V aloarea beneficiilor

2.1.

3. C alita tea de m em bru în cad ru l asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.

4. C alita tea  de m em bru  în organele de conducere, adm in is trare  şi control, re tr ib u ite  sau  n ere tribu ite , 
deţinu te  In cad ru l partide lo r politice, funcţia deţinu tă  şi denum irea partidu lu i politic_______________________
4.1.

5. C ontracte , inclusiv cele de asistenţă ju rid ică , consultanţă ju rid ică , consultanţă şi civile, ob ţinu te  o ri afla te  
în deru la re  în tim pul exercitării funcţiilor, m andatelo r sau dem nităţilo r publice finan ţa te  de la  bugetu l de 
stat, local şi din fonduri ex terne ori încheiate cu societăţi com erciale cu capital de s ta t sau  unde s ta tu l este 
acţionar m a jo rita r/m in o rita r:
5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin 
care a fost

'lipul
contractului încheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie...................

Rude de gradul I!) ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familialei Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/Asociaţii2*

!) Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara num ele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

so ţul/soţia  şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezen ta  declaraţie constituie ac t public şi răspund  potriv it legii penale pen tru  inexactitatea sau 
ca rac te ru l incom plet al date lo r m enţionate.

D ata com pletării Sem nătura

9.06.2017 ..........
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsem nata, Popec D orina Florica având funcţia
de G refier docum entarist la T ribunalu l A rad  secţia I civilă

CNF domiciliul

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

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

I. B unuri imobile

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

A dresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-

p arte
M odul de 
dobând ire

T itu la ru l1*

Nu

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

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

2. C lăd iri

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

A dresa sau zona C ategoria* A nul
dobândirii S uprafaţa Cota-

p a rte
M odul de 
dobând ire T itu la ru l2*

..............
(1)

Apartament 
2 camere

1998 46 mp. 1/1 Moştenire Popec Dorina

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. 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 

ca re  su n t supuse înm atricu lării, potriv it legii

: N atu ra M arca N r. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobând ire

nu

2. B unuri sub  form ă de metale preţioase, b ijuterii, obiecte de a rtă  şi de cult, colecţii de a r tă  şi 
num ism atică, obiecte care  fac p arte  din patrim oniul cu ltu ra l naţional sau universal, a că ro r valoare 
în su m 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.

D escriere sum ară Anul dobândirii V aloarea estim ată

III. B unuri mobile, a c ă ro r  valoare depăşeşte 3.000 de euro  fiecare, şi bunu ri im obile în s tră in a te  în 
ultim ele 12 luni

N atu ra  bunului 
în s tră in a t

D ata
înstră inării

Persoana către  care s-a 
în stră ina t

Form a
în stră inării V aloarea

2



IV. Active financiare

1. C on tu ri şi depozite bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire şi investire, 
inclusiv câ rd u rile  de cred it, 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.

In s titu ţia  care  adm in istrează 
şi adresa acesteia Tipul* V aluta Deschis în anul Sold/valoare la zi

BCR cont economii
Economii Lei 2004 32.000

CEC cont economii
Economii Lei 2008 44.000

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

2. P lasam ente, investiţii directe şi îm p ru m u tu ri acordate, dacă valoarea de p ia ţă  în sum ată  a  tu tu ro r  
acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

E m itent titlu /societatea în care  persoana este 
ac ţio n ar sau asociat/bcnefîciar de îm prum ut Tipul* N um ăr de titlu ri/ 

cota de partic ipare V aloarea to tală  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. A lte active p roducătoare  de venituri nete, care însum ate depăşesc echivalentul a 5.000 de eu ro  pe
an:

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

V. D atorii
D ebite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui te rţ, bunuri achiziţionate în sistem  leasing şi alte 

asem enea 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.

- ........ . ■- ■■■■...........  - .............
C red ito r C on trac ta t în anul Scadent la V aloare

VI. C adouri, servicii sau avan taje  prim ite g ra tu it sau subvenţionate faţă de valoarea de p ia ţă , din 
p a rte a  u n o r persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonom e, com panii/societăţi naţionale sau 
institu ţii publice rom âneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angaja to ru lu i, a  că ro r valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a rea lizat venitul S ursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/O biectul 
genera to r de venit

V enitul anual 
încasa t

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 ş i al 11-lea
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VII. V enituri ale declaran tu lu i şi ale m em brilor săi de familie, realizate în ultim ul an  fiscal încheiat 
(po triv it a r t. 41 din Legea n r. 571/2003 privind Codul fiscal, cu m odificările şi com pletările u lterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

C ine a realiza t venitul S ursa venitului: 
num ele, adresa

Serviciul p restat/O biectu l 
genera to r de venit

V enitul anual 
în casa t

1. Venituri din salarii
1.1. Titular Tribunalul Arad grefier 42.154 lei

pensionar pensionar 8.400 lei

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
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6.2. Soţ/soţie

C ine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul p restat/obiectu l 
genera to r de venit

V enitul anu a l 
încasa 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

P rezen ta  declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale p en tru  inexactitatea sau 
ca rac te ru l incom plet al date lo r m enţionate.

D ata com pletării Sem nătura
8 iunie 2017
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¥

DECLARAŢIE DE INTERESE
W17

lă!~^L/A(j S
Subsem nata
de G refier docum entarist 

CNP

Popec D orina Florica
la T ribunalu l A rad  secţia I civilă

domiciliul

— L d
având funcţia

cunoscând prevederile  a rt. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p ro p ria  răspundere :

1, Asociat sau  ac ţio n ar la societăţi com erciale, com panii/societăţi naţionale, instituţii de  cred it, 
in teres econom ic, precum  şi m em bru  în  asociaţii, fundaţii sau alte  organizaţii neguvernam entale:

Unitatea 
-  denum irea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

V aloarea to tală  a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1 Nuestecazul

2. C alita tea  de m em bru în  organele de conducere, adm in is trare  şi control ale societăţilo r comerci 
reg iilo r autonom e, ale com paniilor/societăţilor naţionale, ale institu ţiilo r de cred it, ale g ru p u rilo r  de 
econom ie, ale asociaţiilor sau  fundaţiilo r ori

Unitatea
-  denum irea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1 Nuestecazul

3.1 Nuestecazul

■ ■ • • — ~—■ ' ■ ---------- ---------  ■■■ -—----_ ----------—--------- ~---- ----- ----- — —;—;----------- ——~—— ——--- ...,:v. i1,;■, v
4- C alita tea  de m em bru  ia organele de conducere, ad m in istrare  şi control, re trib u ite  $au; 
deţinu te  în cadru l partide lo r politice, funcţia deţinu tă  şi denum irea partidulu i politic _________  - ■ ■:
4.1. .NU

5. C on tracte , inclusiv cele de asisten ţă ju rid ică, consultanţă ju rid ică , consultanţă şi civile, ob ţinu te  ori a lia te  
în  d e ru la re  în  tim pul exercitării funcţiilor, m andatelor sau  dem nităţilo r publice finan ţate  de la bugetul de 
sta t, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi com erciale cu capital de s ta t sau  unde s ta tu l este;
a c ţio n a r  m a jo r ita r /m in o rita r : • : -

f ;

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin lipul Data Durata Valoarea
prmjmeletàenumirea şi adresa contractantă: careafbst contractului încheierii contractului totalăa
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denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Nu este cazul

Soţ'soţie...................
Nu este cazul

Rude de gradul I1) ale titularului
Nu este cazul

Societăţi comerciale7 Persoană fizică 
autorizată' Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Orgpnizaţii 
neguvanamentak/ Fundaţii/ Asociaţi?*

Nu este cazul

Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denum irea 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 com erciale pe acţiuni la care declarantul îm preună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezen ta  declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pen tru  inexactitatea sau 
carac te ru l incom plet al date lo r m enţionate.

r\
Data com pletării Sem nătura

09 iunie 2017
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