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

DECLARAŢIE DE INTERESE * 1 0 IUN. 2016
f

*
y

Nr. 3 ^ 7 / “ /A d  ~Â
IANA MIHAELA , având funcţiaSubsemnatul/Subsemnata, 

de GREFIER la TRIBUNALUL ARAD

CNP , domiciliul JUD. ARAD

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, func

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
laţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ăte soctetâţ lor com entate, ale.....-
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de iirttei
economic, aie asociaţiilor sau iunaaţmor ori aie airor

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

organizaţi! neguvernamenr*

Calitatea deţinută

ne:

Valoarea beneficiilor

2.1........

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale : ' -i ; : :
3.1 SINDICATUL JUSTIŢIA MEHEDINŢI

4. Calitatea de membru în organele de conducere^ administrare şi control, retribuite sau «erctribu
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinuta şi denumirea partidului politic _________________
4.1........

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetul de 
stat, local ş i din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: _______________ _______________________ __________  __________ __
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumele/daiumiiea şi adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie..................

Rude de gradul I1}ak 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 
neguvonamentale/Fundaţii/Asoda^)

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

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

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

Data completării Semnătura

06.06.2016

2



Subsemnatul/Subsemnata, Lukacs Viviana având funcţia de grefier, la Tribt 
domiciliat în cunoscând prs

DECLARAŢIE DE INTERESE

TR IBUNALUL ARAD ~ I
Cabinet PREŞEDINTE//, !

naiul
t o ¡UN. 22016

AradrCNP
M flprile art. _2_9/ÄJ0h_ C o d u l penal

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, 
precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvemamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a 

acţiunilor
LI.

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, 
ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau 
fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor
2.1.... -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindic;ale:
3.1. ...-
MEMBRU SINDICAT JUSTIŢIA MEHEDINŢI

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul 
partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:
4.1....

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării 
funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu 
societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: 
numele, prenumele/ denumirea şi 

adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea totală 
a contractului

Titular............
Soţ/soţie..........
Rude de gradul I1 ale titularului

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

^ P r in  rude de gradul /  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de 
gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5.

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

Data completării: Semnăti 
10.06.2015 .............





CNP

Subsemnatul/Subsemnata,
de Grefier

DECLARAŢIE DE INTERESE

Kocsmaros Lidia Lucia
la Tribunalul Arad

, domiciliul

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

1 o IUN. 2016 *

Nr. ; 7 Ad

, având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1. 1 .

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

Unitatea 
denumirea şi adresa

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2. 1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute tn cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______________________
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele,
prmumele/ckaiumirea şi adresa

Instituţia
contractantă;

Procedura prin
care a fost

Tipul
antractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

So^soţie..................

Rude de gradul i '1 ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu râşpundere limitată care 
desfaşoara profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamcntale/ Fundaţii/ Asociaţii2*

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

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

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

Data completării
07.06.2016

2



CNP

Subsemnatul/Subsemnata,
de Grefier

DECLARAŢIE DE INTERESE

Costea Mihaela Daniela
la Tribunalul Arad

domiciliul

TRIBUNALUL ARAD
Cabine» PREŞEDINTE

1 0 IUN. 2016 *

Nr. 'b£/4' /A d
având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale;____________

Unitatea 
— denumirea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.

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

Unitatea 
denumirea şi adresa ■ Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2. 1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______________________
4.1.

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

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

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie..................

Rude de gradul 11} ale titulaiului

Societăţi comerciale' Persoană fizică 
autorizată  ̂Asociaţii femiliale' Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentaleTundaţii/ Asociaţi?

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

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

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

Data completării Semnătura
10.06.2016

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, _Farcaş-Neamţ Andreea____________________________  , având funcţia
de ___Grefier şef de secţie delegat___  la _________Tribunalul Arad -  Secţia a Il-a Civilă_____  ,

CNP , domiciliul
jud. A rad_________________________________________________________________________________________
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

T R IB U N A L U L  ARAD  1 
C ab in e t  PREŞEDINTE 1

* 1 0 IUN. 2016 1

Nr. W l ’/ f r â  |

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:____________

Unitatea 
-  denumirea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1. Nu este cazul

2. Calitatea dc membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:________________________

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1. Nu este cazul

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1. Nu este cazul

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______________________
4.1. Nu este cazul

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

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

1



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

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

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

Data completării 

......... 03.06.2016...........

/

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

T R IB U N A L U L  a r a d  
C a b in e t  PRESEDINTF

* 10 IUN. 2016 *

Nr. ~¡£/ÚM i
Subsemnatul/Subsemnata,
(ic __________grefier____

STANCIU ADINA
la Tribunalul Arad

, având funcţia

( 'NI* , domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor soc ia le  

şi/sau a acţiunilor
I I. S.C . M A S T E R  C R ED IT S.R.L. A S O C IA T 14 14 0  lei

2. Calitatea de m em bruin  organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asocia ţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:_________

Unitatea 
denumirea şi adresa

?.. I . S .C. M A S  TER C R E D IT  S.R.L.

Calitatea deţinută

A D M IN IS T R A T O R

Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membrutffcaTtruTăisociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

' 4. Calitatea de membru tn organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______

¡ 4.1.......

5». Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţăşTHvIlerobţnniie ori aflate 
in derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

i 5.1 1 ienefician.il de contract: numele. Instituţia Pncxxd ura prin lipul Data Durata Valoarea
i nein ii i îclodcnumirea şi adresa contractantă: careafost contractului îndieierii contractului totală a

1



denuniiiea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie..................

Rude de gtarlul 111 ale titularului

---------------
Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere: limitată caic 
desfăşoară profesia de avocat/ ( )ryyni/aţii 
neguvemanicntale/ Fundaţii/ Asociaţii2'

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

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

P rezenta declaraţie constituie act public şi răspund  potriv it legii penale pen tru  inexactitatea sui* 
ca rac te ru l incom plet al datelor m enţionate.

Data com pletării S em n ă tu ri 

.....9 iunie 2016.......  ............................

2



T R IB U N A L U L  ARAD 
C ab ine t  PREŞEDINTE

DECLARAŢIE DE INTERESE * 1 o IUN. 2016 *

Nr. M / H A d

Subsemnatul/Subsemnata, Costea Ileana , având funcţia 
de Grefieră la ___________________________________________________  )

CNP , domiciliul
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—----------------------------------------------  5
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penat privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
— denumirea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1. 1 .

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economie, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:________________________

Unitatea
- denumirea şi adresa

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 . 1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______________________
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele,
prenumele/denumirea şi adresa___

Instituţia
contractantă;

Procedura prin
care a fost

Tipul
contractului încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie..................

Rude de gradul ale titularului 
CrişaorvCostea Ramona Lcsedana Baroul Arad 

(suspendata)

Societăţi comerciale/ Peraoană fLocă 
autorizată' Asociaţii familialê  Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi dvile 
profesionale cu răspundere limitată cate 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvcmamentale/ Fundaţii/ Asociaţii^

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

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

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

Data completării Semnătura

9.06.2016 ...........

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

TR IBUNALUL ARAD
Cabinet PRESE^NT'

*

Nr.

1 O IUN. 2016

. V / / /AÚ { . . .

Subsemnatul/Subsemnata,

de GREFIER  

CNP

IAN A RAMONA MONICA , având funcţia
Tribunalul Arad -  Secţia de contencios administrativ 

la şi fiscal >

, domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, func

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1........

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

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1........

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Dala Durata Valoarea

1



prenumefodenumirea şi adresa contractantă 
denumirea şi 

adresa

carea fost 
încredinţai 
contractul

contractului încheierii
contractului

contractului totalăa
contractului

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

Soţ/soţie..................

Rude de gradul i'^ale titularului

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

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

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

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

Data completării Semnătura

09 iunie 2016

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

TR IBUNALUL ARAD
Cabinet PREŞEDINTE

1 O IUN. 2016
Vi,,
w .

ând f/j£igţia L <Subsemnatul/Subsemnata, FORTON CORNELIA STÂNCUŢ 
GREFIER la TRIBUNALUL ARAD, CNP domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic 
precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvemamentale:_____________________________________

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a părţii 
sociale şi/sau a 

acţiunilor
1.1....

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, 
ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau 
fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:_____________________________________ _______________ __

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiiioi
2.1....

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sine icale:
3.1....

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control* retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul
partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:____________________________________________
4.1....

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării 
funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu
societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: 
numele, prenumele/ denumirea şi 

adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea tot; 
a contractuli

Titular.............
Soţ/soţie...........
Rude de gradul I1 ale titularului

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

'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 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5.

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

Data completării: Semnătura
09.06.2016 ............. .

2



TRIBUNALUL ARAD
Cabinet PREŞEDINTE

DECLARAŢIE DE INTERES

* ! 1 O IUN. 2016

¿Nr. ~/;~'7/ld A/
Subsemnatul/Subsemnata, Mladin Iuliana Florica având funcţia de grefier, la Tribunalul Arad -  

Secţia contencios administrativ şi fiscal, CNP . lomiciliat în
, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe

propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvemamentale:

Unitatea

- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

1.1.....

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, 
ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:________

Unitatea

denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.....

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
3.1. membru al Sindicatului JUSTITIA MEHEDINŢI

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în 
cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:_________________________________
4.1......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în 
derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local 
şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
maj oritar/minoritar:
5.1. Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea

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

adresa încredinţat
contractul

1



T itu la r.......................
Soţ/soţie..................
Rude de gradul I1J 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
neguvernamentale/Fundaţii/Asociaţii2)
1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai 
puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Semnătura
09.06.2016 .........

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

TRIBUNALUL ARAD
Cabinet PREŞEDINTE

1 o IUN. 2016

-------Â
s

CNP

Subsemnatul/Subsemnata,
de Grefier

STOINOIU MARIA CORNELIA  
la Tribunalul Arad

, domiciliul

, având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, func

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor com erciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1 ........

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.......

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute In cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1 ........

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
C1D c . . , .__ _ , Instituţia Procedura prin _  .5.1 Beneficiarul de contract numele, “j  _ * Tipul

, ,, . ,__ contractanta: caream  .pienumeladenumirea şi adresa , „ _  contractuluidenumneaşi încredinţat

Date rv Valoarea
încheierii , . totalăa__, .  . contractului ,__ _. .contractului antractului

1



adresa antractul
Titular..................

Soţ/soţie..................

Rude de gradul I13 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/ Asociaţi?

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

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

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

Data completării Semnătura

08.06.2016 .................

'  /

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

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

*

Nr.

1 0 IUN. 2016

U / / ) m

*

>

CNP

Subsemnatul/Subsemnata,
de grefier

Georgina Vórós
la Tribunalul Arad

, domiciliul

, având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum si membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.......-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1........-

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.......-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1 ........-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul 
fsenumele/cfcnumirea şi adresa contractantă; care a fost contractului

Data Durata Valoarea 
încheierii antractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie..................

Rude de gradul 1u 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^

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

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

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

Data completării Semnătura

09.06.2016 Georgina Voros



DECLARAŢIE DE INTERES! Nr.

T R IB U N A L U L  ARAD 
C ab ine t  PREŞEDINTE

1
1 O IUN. 2016 i *

~L
Î 7 A d _ _ £ _

CNF

Subsemnatul/Subsemnata,
de Grefier

Babaciu Diana
la Tribunalul Arad

, domiciliul

, având funcţia

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

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1....... - - -

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri 
interes economic, preeum şi membru în asociaţii^ fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

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

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1 ........ - -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.

ministrare şi control, r< 
enumirea partidului politic

embru în organele de con 
drul partidelor politice, funcţia d

4.1,

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în tim pul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de ia bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Bénéficiant! 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

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

- - - - - -

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

Rude de gradul 1 !) ale titularului
- - - - - -

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată Asociaţii iamiliak/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată caic 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Findaţii/ Asociaţi?

- - - - - -

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

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

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

Data completării Semnătura

09.06.2016

2



TR IBUNALUL ARAD
Cabinet PREŞEDINTE

1 O IUN. 2016 j

Nr. M /flM. :
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, Ile Florinela Elena, având funcţia de grefier, Ia Tribunalul Arad, CNP 
domiciliata In cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru In asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea

denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, 
ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:________

Unitatea

denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1 ............. -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
3.1. .Sindicatul PROJUST

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în 
cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:_________________________________
4.1...... —

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în 
derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local 
şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
majoritar/minoritar:_______________
5.1. Beneficiarul de contract: numele, 

prenumele/denumirea şi adresa

Titular

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata 
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului



S oţ/so ţie ..................
Rude de gradul I1* ale titularului

Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii
neguvernamentale/Fundaţi ¡/Asociaţii2*
1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai 
puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Semnătura;
08.06.2016  

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

TRIBUNALUL ARAD
Cabinet PREŞEDINTE

*  t O IUN. 2016 *

Nr. 4 $ / /  /A ri -v.

Subsemnatul/Subsemnata, ___ MATEI MARIA__________________________  , având funcţia
de __grefier şef secţia penală_____  la ___ TRIBUNALUL ARAD ________  ,

CNP , domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţiom 
interes economic, precum şi membru In asociaţii, fundaţii sau alte organizi

ile, instituţii de credit, grupuri de 
îţii 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 societaţ 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ate gi 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

ilor comerciale, ale 
•upuriior de interes

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1........

Nu este cazul

3. Calitatea de membru In cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.......

Nu este cazul

4* Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.......

Nu este cazul

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul 
prenumele/denumirea şi adresa contractantă; care a fost contractului

Data Durata Valoarea 
încheierii contractului totalăa

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractiâii contractului

Titular..................
Nu este cazul

Soţ/soţie.................

Rude de gradul I1} ale titularului

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

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

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

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

Data completării «o». 

...08.06.2016 ....

2



CNP

Subsemnata,
De GREFIER

DECLARAŢIE DE INTERESE

HORODINCĂ MONICA
la TRIBUNALUL ARAD

domiciliul

1 0 IUN. 2016

Nr. $~C,

TRIBUNALUL ARAD
Cabinet PREŞEDINTE

, având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru In asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.

2. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:________________________

Unitatea 
denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 . 1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______________________
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comereiale cu capital de stat sau unde statul este

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

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soy'soţie..................

Rude de gradul 1̂  ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale''Cabinete 
individuale, cabinele asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Or^nizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii21

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

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

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

Data completării Semnătura 

06 iunie 2016 .................... ................

2



CNP

Subsemnata,
de grefier

t r i b u n a l u l  a r a d
C ab in e t  PREŞEDINTE

DECLARAŢIE DE INTERESE
*

--;

1 0 IUN. 2016 *

Nr. 3 7 7 ? /  1

SANDICI DORINA MARIANA  
Ia Tribunalul Arad

domiciliul

, având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:____________

Unitatea 
denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1....... NU ESTE CAZUL

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:_________________________

Unitatea
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1 ...... .N U  ESTE CAZUL

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.......Membru în cadrul Sindicatului „Justiţia Mehedinţi’

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic________________________
4 .1 ........NU ESTE CAZUL

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele,
praiumele/daiumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin
careafost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţai
contractul

contractului contractului

Titular..................
X

Soţ/soţie..................
X

Rude de gradul 11} ale titularului
X

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii Ikiiil ¡ale/ Cabinele 
individuale, cabinele asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată cane 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii^

X

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

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

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

Data completării Semnătura

08.06.2016 ..........

2



CNP

Subsemnata,
de grefier

DECLARAŢIE DE INTERES]

SAS DANA RAMONA
la Tribunalul Arad

domiciliul

0 IUN. 2016 I *

TRIBUNALUL ARAD
C gbmet PRESEnţNm:

, având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1....... NU ESTE CAZUL

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:_________________________

Unitatea 
denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1 ........NU ESTE CAZUL

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.......Membru în cadrul Sindicatului „Justiţia Mehedinţi*

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic________________________
4.1........NU ESTE CAZUL

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele,
prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă

Procedura prin
careafost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţai
contractul

contractului contractului

Titular..................
X

Soţ/soţie..................
X

Rude de gradul l l} ale titularului
X

Societăţi comerciale' Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desiăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii21

X

NU ESTE CAZUL
1 -1 Prin rude de gradul I  se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copi i pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

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

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

Data completării Semnătura

07.06.2016 ..............

2



CNP

Subsemnata,
de grefier

DECLARAŢIE DE INTERESE

Sorea Gabriela
la Tribunalul Arad

domiciliul

J  0 IUN. 2016

N r ÍE I2 /A d

T R I B U N A L U L  A R A DC a b i n e t  p r f ce d r N r

, având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes econom ic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1....... NU ESTE CAZUL

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor com erciale, ale  
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:________________________

Unitatea 
denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1........NU ESTE CAZUL

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 .......Membru în cadrul Sindicatului „Justiţia Mehedinţi’

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______ _______________
4.1 ........NU ESTE CAZUL

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5. Í Beneficiarul de contract numele,
prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă;

Procedura prin
careafost

lipul
contractului

Dala
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

Titular..................
X

Soţ/soţie...................
X

Rude de gradul 11} ale titularului
X

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

X

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

2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării

08.06.2016

Semnătura

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

tribunalul  a r a o
C ab in e t  Pf?ESEDm iF 

!

I 0 IUN. 2016 ; *

Nr._ 5 ^  77/Ări &

CNF

S u b sem n a ta ,
de G re f ie r  de şed in ţă

IURA IULIANA
la Tribunalul Arad -  secţia I-a civilă

, domiciliul

, având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1 NU ESTE CAZUL

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:_________________ _

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1 NU ESTE CAZUL

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 Membru în Sindicatul „Justiţia” Mehedinţi -  Projust, afiliat la Cartel Alfa

4. Calitatea de membru în organele dc conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic__________________
4.1 NU ESTE CAZUL

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minori tar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoaiea
contractantă: cate a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

Titular...............
X

"r...............

Soţ/soţie..................
X

Rude de gradul 1 ale titularului
X

.... -i

\

\

Societăţi comerciali Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiali Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu râspundere limitată caie 
desfăşoară profesia de avocat/ Orţ^nizaţii 
neguveinamentale/ fundaţii/ Asociaţi H

X

!

11

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

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

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

Data completării Semnătura

07.06.2016   .................

2



CNP

Subsemnata,
de grefier

DECLARAŢIE DE INTERESE

Mogoş Voichiţa Niţa
la Tribunalul Arad

domiciliul

, având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
denumirea şi adresa

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1....... NU ESTE CAZUL

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

Unitatea 
denumirea şi adresa

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1........NU ESTE CAZUL

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.......NU ESTE CAZUL

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______________________
4.1 ........NU ESTE CAZUL

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin
careafost

lipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

Titular..................
X

Soţ/soţie..................
X

Rude de gradul 111 ale titularului
X

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
aiitori/ată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Otganizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi?

X

!
i
!

1

NU ESTE CAZUL
!> Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

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

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

Data completării

06.06.2016

Semnaţii ra

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

t r i b u n a l u l  a r a c ,
cab in e t  PRESEOSTE

1 0 IUN. 2016 *

k .Nr. - './M
Su bscmimtuj^/^u^seaittata, Ç & M C S Ê K .  \ / £ £ £ > A f a  . având funcţia

^ m lM M L K  Ï Ê M  ______________ ' .la

CNP , domiciliul

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

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

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.......

r" ____ _
_______

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1 ........ ■■■
JT-----

___ _________
__ ^ "

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/şau sindicale
3 . i .......  ^ W / i i

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______________________
4.1........

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: ____________ __ ___ ____________________ ____ _________________ ___________
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituida Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumde/denumirea şi adresa contractantă: cârc a fost contractului încheierii cmtractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Sot/sotie..................

Rude de gradul I11 ale titularului

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

I} 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 sociai 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

(o

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

T R IB U N A L U L  ARAD 
C ab in e t  PREŞEDINTE 
|-----------------1

*  | 1 O IUN. 2016 . *  

Nr. - ,y ' /A d

CNP

Subsemnata
de Grefier

Anca Lorena Dudaş
la Tribunalul Arad secţia II civilă

domiciliul

având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1. 1 Nuestecazul

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa-

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1 Nuestccazul

3.1 Nuestecazul

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______________________
4.1. Nu este cazul

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

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

încredinţat
contractul

contractului contractului

Titular..................
Nu este cazul

So^soţie............... .
Nu este cazul

Rude de gradul I!)ale titularului
Nu este cazul

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/ Asociaţi?

Nueste cazul

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

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

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

Data completării Semnă



DECLARAŢIE DE INTERES9

Subsemnatul/Subsemnata, TĂMAŞ MĂRIOARA , având funcţia
de GREFIE la TRIBUNALUL ARAD

CNP , domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, func

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
atii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de îiMeres 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

U nitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1........

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3 .1 membru SindicatJustitia Mehedinţi-------------------------------- —— i i_

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic__________________
4 .1 .. .. ..

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanDă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori «mate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:__________________ _______________________ ______________________ ___________
5.1 Bencficiaul de contract numele. Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
pienumele'ciaiuniiea şi adresa contractantă: careafost contractului încheierii contractului totală a

T R IB U N A L U L A R A D  
C ab ine t  PREŞEDINTE

£
10 IUN. 2016 *

|Nr. 5?/¡hi <

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Sot/sotie..................

Rude de gradul I0 ale titulanilui

Societăţi comerciale/ Pasoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundete limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii21

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

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
so c ie tă ţilo r comerciale pe acDiuni la care declarantul împreună cu soDul/soDia Di rudele de gradul I deDin mai 
puDin de 5% din capitalul social al societăţi ii, indiferent de modul de dobândire a acDiunilor.

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

Data completării Semnătura

03.06.2015 ...................

2



Kü

CNP

Subsemnatul/Subsemnata,
de GREFIER ARHIVAR

Nr.
STANA ALINA MARIA

la TRIBUNALUL ARAD

, domiciliul

DECLARAŢIE DE INTERES? * , 1 0  WN. 2016

TRIBUNALUL ARAD
C a binet PREŞEDINTE

*

, având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
atii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părti 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .! ........

3. Calitatea dc membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1......MEMBRU SINDICAT JUSTITIA MEHEDINŢI.

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic____________ ___________
4.1 ........

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanDă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor* mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şl din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statîi! f'ste

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

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Sot/sotie..................

Rude de gradul I1* aie 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 
neguvemamentab' Fundaţii/ Asociaţii21

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
so c ie tă ţilo r comerciale pe acDiuni la care declarantul împreună cu soDul/soDia Di rudele de gradul I deDin mai 
pud in  de 5% din capitalul social al soc ie tă ţii, indiferent de modul de dobândire a acDiunilor.

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

Data completării Semnătura

03.06.2016.........................................  ................

2



CNF

Subsemnatul/Subsemnata,
de grefier-arhivar

DECLARAŢIE DE INTERESE

Ognean T. Nicoleta
la Tribunalul Arad

, domiciliul

T R IB U N A L U L  ARAD
C a b in e t  PR ES FD im tp

1 0 IUN. 2016

fN r.JgzE /A d HtC.
, având func*

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:__________________ __

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.......membru Sindicat Justiţia Mehedinţi

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic________________________
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aitate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 {Beneficiarul de contract numele,
ptCTumel&'denumhea şi adresa

Instituţia
contractantă;

Procedura prin
care a fost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

1



denumirea şi 
adresa

încredinţa
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie..................

Rude de gradul I ] ale titularului

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

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

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

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

Data completării Semnătura

3.06.2016

2



Subsemnatul/Subsemnata, MOŢIU S. MIRELA-CARMINA
de GREFIER-ARHIVAR la TRIBUNALUL ARAD

CNP , domiciliul

DECLARAŢIE DE INTERES

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, func

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerci: !.: i!e 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de h r  re s  
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1 ........

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3 .1 MEMBRU SINDICAT: JUSTITIA MEHEDINŢI..-------------------------------------------------------------- 2-------------------------- :----

4. Calitatea de membru în organele de eonducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______  __
4. i ........

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanDă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aliate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar^ _________ ____________ __________ ______________________ ___________
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
praimnefo'denumirea şi adresa contractantă: careafost contractului încheierii contractului totală a

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

I
* 10 IUN. 2016

Nr. & / / /  /A u  y(£L
, având funcţia

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Sot/sode..................

Rude de gradul I!) ale titularului

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

]) 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 
societăDilor comerciale pe acDiuni la care declarantul împreună cu soDul/soDia Di rudele de gradul I deDin mai 
pud in  de 5% din capitalul social al societăDii, indiferent de modul de dobândire a acDiunilor.

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

Data completării Semnătura

03.06.2015 ......................

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

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

...... "1
*  1 0 IUN. 2016 | *

N r. ¿ ^ / / )A d

Subsemnatul/Subsemnata, Trif Andreea - Ioana având funcţia
de grefier la Tribunalul Arad

CNP domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
socialc sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor socialc 

şi/sau a acţiunilor
1.1......NU ESTE CAZUL

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1........NU ESTE CAZUL

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.......NU ESTE CAZUL

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic______  _______________
4.1........NU ESTE CAZUL

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanDă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: _______________ ____________ ___________ ___________ __________ ___________
5.1 Beneficiarul de contract nunele. Institutia Procedura prin Tipui Dala Durata Valoarea
pimumele/denuiniiea şi adiesa contractantă: caieafost contractului încheieni contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

Titular..... NU ESTE CAZUL

Sot/sotie..................

Rude de gradul 1° ale titularului

Societăţi comereiale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale' Cabinete 
individuale cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
dcsfaşoaiă 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 
societăţiilor comerciale pe acDiuni la care declarantul împreună cu soDul/soDia Di rudele de gradul 1 deClin mai 
p u d  in de 5% din capitalul social al socie tă ţii, indiferent de modul de dobândire a acDiunilor.

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

Data completării Se— ----

03.06.2016

2



Subsemnatul/Subsemnata,
de

CNP

G> ¿-i fi

DECLARAŢIE DE INTERES

Ia r& 6 ü /4 lH tû £  fo U fi
, având funcţia

, domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:____________

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
tiu

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 . ! . O M

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1....... ÇlncH ccrM l, J u J fiD ftr

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______________________
4.1.

t iu

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: numele,
prenumele/deniimirea şi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin
careafost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

ru j

Soţ/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 avocal/ Organizaţii 
neguvemamentaky Fundaţii/ Asociaţii2*

fUJ

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

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

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

Data completării S e m n ă tu r a

3 o  66".

2



DECLARAŢIE DE INTERESE
n .

TRIBUNALUL ARAD
Cabinet PREŞEDINTE

Subsemnata, COTUNA ANDRADA , având funcţia
de GREFIER la TRIBUNALUL ARAD

CNP , domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa — Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1. Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit „ Elena „ 
Arad, zona D, F.N.

Membru fondator

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1........Nu este cazul

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.......Nu este cazul

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1........Nu este cazul

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea

1



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa

carea fost 
încredinţat 
contractul

contractului încheierii
contractului

contractului totală a 
contractului

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

Soţ^soţie..................

Rude de gradul I]) ale titularului

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

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

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

Data completării Sei^ină^ura

27.05.2016 ..............

2



I !
■* ' 1 O IUN. 2016 *

TRIBUNALUL ARAD
Cabinet PREŞEDINTE

1)1 CI,ARAŢII DE INTERESE ¡_
Nr. '¿5/ /a-,; Â<-

Siilisesnuatn, 
fir f .m  I 3 3

( NI*

II S-JIAN < I A l'D IA  IA V IN IA
la TUIlîUMALUL ARAI)

, domiciliul

, având funcţia

ninoMâiid prevederile ari. 326 din Codul penal pl ivind falsul în declaraţii, dcciar pe propria răspundere:

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

I 'ml a tea 
denumirea şi adresa

l i .  ..Nu este ea/uî.

ttea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

? < a litote» de m e m b r u  în orcanele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes

l Inii alea 
denumirea şi adresa

2. ! ........Nu este cu/.ul.

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

> i nlilnfea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
■ i i\in este ea/ul.

1 Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______________________
I I . .  Nu este ca/iil

£>. < ontractc, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
in derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
"> ! I<eiKlieianililecoiitiact:nuiicle.
I ir i >i ii i ie Ic/i Io  ii imiira ş i; k liesa

Instituţia hxxxduta prin lipul Data IXttata Valoarea
contractantă: cate a fi ist contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

îneiedinţat 
conţi; ului

un îlntL'tului !
i
I

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

j
Soţ/soţie..................

Rude de gradul I1̂ ale titularului

Societăţi conxscialty Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
des'făşoaiă profesia de avocat/ Organ izaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii21 1

' 1 Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
_l Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarul ui de contract unde, prin calii;ilea dcţinuiă, : itu I. n 

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

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru »nc\aclil;tfe:i 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Scnţ/ţituru

26 mai 2016

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

»«¡.scimint;., MIJN l’KAMJ NIC O I K I  A S O R I N A
Î tKI I i l .lt  Iii T R I B U N A L U L  A R A D

Ni’ , domiciliul

-ui j i i o u k r i k  ari. .$2i> din ( odul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

i Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, funt aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

1 hi i! alea 
denumirea şi a<Iresa Í ’a li latea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1 t .....Nn este cazul.

2 fa lii» !  ea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
r< j,>iilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
vionomic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: ________

t Inii alea 
denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

.\'il csli i ; i/ i il

A. Calitatea de membru in cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
¡ i . Nu C'U’ cazul.

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
s 1 , Nu este cazi li

* 1 0  SUN. 2016 *

Nr.
, având funcţii

TR IBU N ALU L ARAD
C abinet PREŞEDINTE

{ onirstrk’, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
n. dt i dbut' in (impui exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
■Mîii, »w;t! :>i din fonduri externe ori încheiate cu socictăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
ai(îonar majimlnr/minorifar:

: iii !;iml dl o «itraet: i «liricii.'. Instituţia hoceduia pin lipul Data Durata Valoarea
!• uni’Jo'i lent u ni i-.i şi;* In'si ! contuielaiifă: ane a fost contractului încheiaii contactului totală a



denumirea şi 
adresa

încredinţat 
c< mtraelul

un itr actului

'lîtular..................
1ii
i
I

i

Soţ/soţie..................

Rude de gradul l!)ale titularului

Societăţi comerciale  ̂Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale' Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale ai răspundere limitată caie 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentaky Fundaţii/ Asociaţii21

!!

|
I
I

1J Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului dc contract unde, prin calitatea deţinuta, litulai ui. 

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum suni definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deliu nun pulii: de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivii K-̂ ii j>i‘iude ¡«ul iu iiu .:m
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Senini

27 mai 2016

2



.Si* ! »sein iu» ta 
g refier 

de peint le

CNP

d e c l a r a ţ i i : d e  i n t e r e s e

Nicula Angela
- com partim ent executări

la Tribunalul Arad secţia penală 

domiciliul

avanii funcţia

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

I. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
teres economic, precum şi membru în asociaţii, fund aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1 Nu este cazul

/\________

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea 
denumirea şi adresa

_ jar
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1 Nu este cazul

c

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

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1 .NU

3 Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
m derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
sîat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
«eţionar majoritar/minoritar:
“5 I Benelicianil de contract: numele. I Instituţia ñxxxxkiraprtn | lipul Dat a ____ IXmita Valoarea

1



!»«•;;; i ̂ *donuiriiicaşi adresa contractantă 
denumirea şi 

adiesa

care a Ic« 
încredinţat 
contractul

(xiitoctului îneheieiii
contractului

. ¡osmactâii .
• . • . .:

K -Uî.v 
ÔUrcV

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

Nu este cazul

. .............. ......
Soţfeofr.....................

Nu este cazul

_____

ii ude de «jackil 1' ’ale limbului
NuesteciiAil

! - <u > > noavi. iky 1 l-rsxînă li/ieă 
.¡ui' f:i?'tă- A reiaţii iittniliaky('abimie 
ii r.'i\ kk:;!Îe. etibii mc ahtiate, societăţi 
; 'iviie ptt de sii de si ii a  vietăţi civile 
|.v ¡. vJi.ei,i'ăi(X.!!U.)i;!e ¡¡iniiatăeorc 
- : ¡wiiisiaciea\u’at'< taşiniziiţii 

■ #i!e/ liindatli Asjciaţir

Nlu este cazul

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

y
(

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

Prin radi- de gradul l se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendenţi.
Se voi' declara ¡nunele, denumirea şi adresa beneficiarului de eoni rac I unde. prin calitaîej- dejlnup's. îi; ni-> 

•>-.;ui/i;oţia ,; i rudele de gradul ! obţin contracte, aşa cum suni definite fa poneiul 5. -Jis >c J-:.. iari: •. 
v x  «etătiior comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de grad ui I deţin .»w: ş 

r. ¿;in capitalul .social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

i* re /eu  ta declaraţie constituie act public şi răspund potrivii legii penale p e n tn  it'<:->.uetstaaa :::;« 
ca rac te ru l incomplet al datelor menţionate.

Data completării Sem nătura 

23 mai 2016 ................... ......



t r ib u n a l u l  a r a d
p.nbinet PREŞEDINTE

DECLARAŢIE DE INTERESE

VURDEA ANCUŢA MIHAELA

*  ; 1 0 IUN. 2016

Nr. W
avatul funcţia

TRIBUNALUL ARAD
Subsemnatul/Subsemnata, 
de grefier la

CNF
cu reşedinţa în .

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

î. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de | 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

#
Unitatea 

denumirea şi adresa - Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor socialc j 

şi/sau a acţiunilor i
i 1......

■ - J
-  —  ------------------------------- j

1

i■ ■ i 
i
1.

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
cconomic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: _______

Unitatea 
denumirca şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de mem bru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau s indicale

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
| deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic __ ________
| 4 .1 ____ _ ________________________________________________________________________________________________________ ____

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă jurid!că7i:tmsultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în (impui exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
shu, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statui este

5.1 Ikrucficiani! clecontiact: ni ¡inele. Instituţia Procedura pin lipul Data Duiata Valoarea
{SUWKte'denumirca şi açtoesa contractantă: cate a fost contractului încheierii contractului totola a

I



denumirea şi 
adtcsa

încredinţat
contractul

contractului j 1J
CQnUVt.'ii lil

Titular....... . ......... ----------u
f .... . J

.........

Soţ^soţie..................

✓

Rudede gradul 1 °ale titularului

8<x -iaăţi conicidale/ Persoană fizică 
:v.!tnri/HUVAsu;i;iţii lî«i liliale/ Oibincte 

i !!idivkiiia!e,c£ibineieasociate, societăţi 
; civifej»i>tt»ionalesau societăţi civile 
; piofeionakîcu răspundeielimitată cute 
; cLiviaşoaiă profesia de avocal/Organizaţii 

i '.uţuveiraina'itale'' fundaţii' Asociaţii2’

Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă 
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinuta, inuiurui. 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite ia punctul 5. Nu se deci ară eoutr»ck-ic 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul i deţin ¡nai puţin <u- 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitarea sv.n 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării 

23 mai 2016

Sem nătura



DECLARAŢIE DE SNTERE

Subsemnatul/Subsemnata, ŞOD1NCA SANDA-COSMINA,
consilier serv. economic la Tribunalul 

de Arad la Tribunalul Arad

TRIBUNALUL ARAD
Cabinet PREŞEDINTE

* 
SE

1 0 IUN. 2016

n7. şăTL /A d  Z%7'
*

, având funcţia

CNF domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

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

Soţul-acţionar

500 acţiuni- 
1 /2 dintr-un 

certificate de 
acţionar 

moştenit,ante 
nor dobândit 

la
privatizarea 

în masă

Nominal 50 lei,se 
tranzacţionează cu 

1,46 lei/acţiune

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

Asociaţia judeteana a magistraţilor Arad -soţul Casier —

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.......Asociaţia Funcţionarilor Publici
Asociaţia judeteana a magistraţilor Arad -soţul

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1........

1



5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aliate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
pcnumele/daiimiica şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura prin 
careafost 
încred inţiit 
contractul

lipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

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

Soţ/soţie..................

Rude de gradul 11' ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sui societăţi civile 
profesionale cu tăspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
ix'guvemarnentale/ Fundaţii/ Asociaţii2'

^  Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
J Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

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

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

Data completării Semnătura

10 iunie 2016

2



Subsemnatul/Subsemnata, GIURA ALINA-CAMELIA
de M ANAGER ECONOMIC la TRIBUNALUL ARAD

CNP , domiciliul

DECLARAŢIE DE INTERESE

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa — Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1 SC MALIDAC SRL ASOCIAT 10 100
1.2. SC AGROZOO CENTER SRL ASOCIAT 10 100

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şt adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1 ........

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 CECCAR ARAD
3.2 ASOCIAŢIA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______________________
4.1 ........

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: ______________________________________________________________________
5.1 Beneficiarul de contract nunele, Instituţia Procedura prin lipul Dala Durata Valoarea
prcnumekydenumirea şi adresa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totală a

T R IB U N A LU L  A R A L  
C a b in e t  PREŞEDINTE ............ ^

*

Nr.

10 IUN. 2016 1 *

J i 7 Z / A d i v _

, având funcţia

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie..................

Rude de gradul I1'ale titularului

Societăţi comerciale' Persoană fizică 
autorbală/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată caic 
desfăşoară profesia de avocat Oigpnizaţii 
neguvemamenîate/ Fundaţii/ Asociaţi?1

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

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

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

Data completării Semnătura

09.06.2016 ......................

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/subsemnata, Telescu Ramona-Mihaeia, având funcţia de consilier economic, la Tribunalul Arad, 
CNF domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, funt

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii ncguvernamentale:

Unitatea 
— denumirea şi adresa — Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

3. Calitatea de membru In cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.......

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1........

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
externe ori încheiate eu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
majoritar/minoritar:
_, . , , , , Institute hoceduiapnn .5.1 Beneficiarul de contract: nunele. _ r lipul. . .  . . , contractanta: care a fost , , , . prenimiele'deni.imirea şi adresa . . . contractului r  denumirea şi încredinţat

Data , Valoarea „ . . .. Durata ... incneieni  ̂ . . totala a , . . contractului . . ccMitrDctiilui contractului

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

* 10 IUN. 2016 ! *

Nr. -------- L---1--------------------

1



adresa contractul
Titular..................

Soţ/soţie..................

Rude de gradul 111 ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată'’ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civi le profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată caie 
desfăşoară profesia de avocal/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi?1

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

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

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

Data completării Semnătura

OG 2tiC

2



TRIBUNALUL ARAC
Cabinet PREŞEDINTE

* 1 *1 0 IUN. 2016 ! *
DECLARAŢIE DE INTERES^

Subsemnatul/Subsemnata, SUBA LILIANA EMILIA
de CONSILIER ECONOMIC la TRIBUNALUL ARAD

având funcţia

CNP domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:____________

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1. 1.

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: __________________

Unitatea
-  denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

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

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______________________
4.1.

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

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
pænumekydcnumirea şi adresa contractantă; careafost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soţ/soţie..................

Rude de gradul I^aletitularului

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

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

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

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

Data completării Semnătura

02.06.2016 .................

2



DECLARAŢIE DE INTERES E

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

1 0 IUN. 2016 ' *

Subsemnata NEDEA MONICA
de CONSILIER ECONOMIC la TRIBUNALUL ARAD

Nr. ^ V / /A d  -i
având funcţia

CNP domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:____________

Unitatea 
-  denumirea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1 . 1 .

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:____________  _______

Unitatea
-  denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

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

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______________________
4.1.

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

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
jxenumele/denumirca şi adresa contractantă: caieafost contractului încheierii contractului totalăa

1



denumirea şi 
adresa

încredinţai
contractul

antractului contractului

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

So^soţie..................

Rude de gradul l!)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 
neguvemamentab' Fundaţii/ Asociaţii2'

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

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

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

D ata com pletării Sjemnătura

02.06.2016 ..........

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

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

* 1 0 IUN. 2016 *

Nr, - ^ 7 / 7  Ad Jt

CNP

Subsemnatul/Subsemnata,
d e  Expert  B.I.R.P.

DARABAN DIANA - MIRABELA 
la  Tribunalul Arad

, domiciliul

, având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, compa 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, func

iii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
atii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală 
a părţilor sociale 

şi/sau a 
acţiunilor

T T ^ r ------ --
------- ______

~— -—
*---- ----_____

--------_ _
' -------___

2. Calitatea de membru în organele de conducere, at 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţi< 
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori al

ministrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
malc, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de 
e altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

T n : r r r - — ___

------- -------
-- --_____

" —---------- ___
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1....... ASOCIAŢIA FUNCŢIONARILOR PUBLICI JUST

------ ----- -------_____
----—------

" ---------------
" ----------------

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
detinute în cadrul partidelor politicc, funcţia detinută şi denumirea partidului politic
4. fTTTTTT— ------------

' — ■-------_ _ _ _ _ _ _
" ------------------

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultandă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori 
aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la 
bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde 
statul este acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiaiul de contract numele, Instituţia Piocedunaprin Tipul Data Durata Valoarea

1



prenumde^knînnirea şi adiesa contractantă; 
denumirea şi 

adresa

care a fost 
încredinţat 
contractul

contractului încheierii
contractului

contractului totală a 
contractul 

ui
Titular..................

Sot/sotie..................
N

Rude de gradul I!) ale titularului

Societăţi comerciale'' Peisoană fizică 
autorizată' Asociaţii familiale' Cabinete 
individuale cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu râspundeie limitată caie 
desfăşoară profesia de avocat/ Ogarii/aţii 
neguvemamentale Fundaţii/ A90ciaţii2,

11 Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
21 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

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

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

Data completării Semnătura

27.05.2016

2



DECLARAŢIE DE

CNP

Subsemnatul/Subsemnata,
de Specialist IT

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund

anii/socictăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri dê  
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ále 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:__________________

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1 ........

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1. Membru A.N.I.J.

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului p o l i t i c _______ ___________
4.1 ........

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în  derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: _____________________________________ _________________________ :
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Dala Duraîa Valoaiea
penumele/denumirea şi adresa contractantă; cateafost contractului încheierii contractului totală a

INTERESE

domiciliul

Zaharia Mihai-Marius__________
la Tribunalul Arad

, având funcţia
9

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

conrtractului contractului

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

Soţ/soţie..................

Rude de gradul 111 ale titularului

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

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

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

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

Data completării Semnătura 

............09.06.2016................

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Balta Viorel Râul , având funcţia
de Specialist LT la Tribunalul Arad ,

CNP , domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, funt

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii 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 membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor
i

2 .1........
I

!
i

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

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

j 4.1. ...

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: _____
5.1 Beneficiarul de contract numele. Instituţia Procedura pin Tipul Data Durata Valoarea
prenumele/denumiiea şi adresa contractantă: care a fost contractului înclieierii contractului totală a



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

So^soţie..................

Rude de gradul 111 ale titularului

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

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

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

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

Data completării Semnătura

08.06.2016 ..........

2



TRIBUN ALUL ARAD
Cabinet PREŞEDINTE

DECLARAŢIE DE INTERESE
*  1 O IUN. 2016 : *

Nr. - • / /  '/A u y é c

Subsemnatul,
de SPECIALIST IT

FLORUŢI AURELIAN-SEPTIMIU  
la TRIBUNALUL ARAD

, având funcţia

CNP , domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum si membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.......

i

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţ 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gi 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Hor comerciale, ale 
upurilor de interes

: :' ' : • • .
Unitatea 

— denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1........

1
1

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 MEMBRU A.N.l.J.

i

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1

| 5. Contracte, Inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 

| acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin ¡ Tipul Data Durata Valoarea

1



pnaiumclt/denumirea şi adresa conlradanlă; 
denumirea şi 

adresa

care a fost 
încredinţat 
contractul

contractului încheierii
contractului

contractului totalăa
contractului

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

Soţ/soţie..................

Rude de gradul l^ale titularului

Societăţi comercial©' Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limilaiăcare 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentak/ Fundaţii/ Asociaţii2)

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

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

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

D ata com pletării Sem nătura

08.06.2016

2



Subsem natul/Subsem na ta, 
cíe inform atician

CNP

DECL A R A Ţ I E  DE IN T E R E S E

Drouca Cristian Vasile
la T ribunalu l A rad

. domiciliul

TR IBUNALUL ARAD
Cobinet PREŞEDINTE

10 IUN. 2016 ]  *

Nr. W /f / A d ' ‘.»ji'ánP» fui» t*a

cunoscând prevederile a rt. 32íi din Codul pena! privind falsul în declaraţii, dcciar pe p ro p ria  răspundere::

1, Asociat n u ac la societăţi comercial«, com panii societăţi naţionale, institu ţii de credit g ru p u ri do

Unitatea 
denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1 1.......

1
1
; 2. C alita tea de m em bru  în organele de conducere, adm in istrare  .şi control ale societăţilo r corneireiăle, ale 

regii Ier aut«» roi î>s»îj;:?t*r.-‘soc*ieiăiiloi naţionale, ;iv  m .titu ţiiîo r de credit* ale gi u | d e ;m ţe r- .
econom it . a i( -.n ■ !* Iu n h ţiilo r  ori a ie a lto r o r g i i o i / t f ţ i i  nem n eniam cnţale:

l  ’nit,ilCc«
denumirea şi adresa

u

Calitatea deţinută Valoarea beneIk iilor

j 3. C alita tea de m eaib ru  în ca 
I. Membru ANI.I

4. C alitate;' de m em bru in organele de conducere, ad m in istra re  şi control, re tr ib u ite  sau  neretribuM e, 
deţinu te  în cad ru l p a rtid e lo r  politice, funcţia deţinu tă  şi denum irea partidu lu i politic

14 .1 ........

5, C ontracte, incit . v cele de asistenţă juridică, consultanţă ju rid ică , consultanţă şi civile, ob ţinu te  oi i a fla 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 bugetul (ie 
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 esie

5.1 Ifcneficiaixiklecontiîiet: numele Instituţia i hoceduuiţuin Tipul 1 >ata 1 Xirula Valoarea
pivnun leleiient n i iiivo şi; idr >i contractai ită: caiea fost contractului inel leieiii contractului tolalăa



1
;

denumirea şi 
adresa

îixmlinţat
conturlii]

eonti iotului contract' 'lui

1 iii ilar.................. 1
!ij

Sot'soţie.................. i

Rucledc gradul f ’aletitukmilui
;

•v ieieiâii c>. nnetriab-' Persoană fizică 
ouk in/aia Wx-iaiii lâmiliale/Cahineie 
iixlivvh ole. c£ibii ieleh  xiate. societăţi 
ci\ ile prolesionale sau societăţi ci\ ile 
! »olesiemale eu râspt irv leie limitată cue 
i.' ■ 1': naiă piolcsia de a\ ocat ( /ignnizaţ i i 

i v».-. eu v: mvk ntale/ Fi u viaţii' Asociaţii

11 Prin rude c/e gradul / s e  înţelege părinţi pe linie aseendemă şi copii pe linie descendentă.
Se \ or declara numele, denumirea şi adresa bcncUciarului de contract unde. prin caii mica deţinută ihularul. 

soţul,'soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt defini ic ia punctul 5. Nu se declara contractele 
ot iotă ţi lor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreună cu solul soţia şi rudei«; de ■ rad ui I deţin mui puţin de 

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

Prezenta declaraţie constituie act public şt răsputid pot m it  legii penale pentru incxitctitatCH sau 
n acterul incomplet al datelor menţionate.

Data com pletării Sejjm ătura

8 . 06.2016



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata Popec Dorina Florica
de Grefier documentarist la Tribunalul Arad secţia I civilă

CNP domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fund

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri c 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a j 
părţilor sociale i 

şi/sau a acţiunilor i
1.1 Nuestecazul

1

!
î ;

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciaie, : I 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de in tere  j 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:_______________ .___

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

1
Valoarea beneficiilor

2.1 Nuestecazul

ij
i
Í

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale i-i__-----
3.1 Nuestecazul

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretri ra ite , j 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______________
4.1........NU

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aftet 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, locai şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statal est - 
acţionar majoritar/minoritar: _______________  ■; , . v' ' • :::f  V - f ■ : -¡folf ; ____
5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin lipul Data Durata Valoarea
prenumele/doi urnirea şi adresa contractantă: careafost contractului încheierii contractului totală a

1

TRIBUNALUL ARAD 
Cabinet PRESedjmtp

Í 0 IUNţ 20Î6 ! *L

_



' “
daiumireaş

adresa
mcredinţat
contractul

contractului contractului

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

Nu este cazul

Sc/soţie..................
Nu este cazul

; .Rude de gradul Ia le  titularului
i ................ Nu este cazul

Soc Etăţi comerciale'' Persoană fizică 
1 autarizală/ Asociaţii iamiliale/Cabinete 

indhiduale, cabinete asociate, societăţi 
civi le profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Qrgpnizaţii 
negi:vemamsTtafe/ 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, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

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

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

Data completării Semnătura

10 iunie 2016 ..........

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

T R IB U N A L U L  ARAD  
C ab in e t  PREŞEDINTE 
j---------------------- “ I

*  ! 1 O iUN. 2016 ! *
I_ .. Z.J

CNP

Subsemnatul/Subsemnata,
de ___ GREFIER Ş E F _

SZENASI MARIA_____________________
Ia TRIBUNALUL ARAD

, având funcţia

, domiciliul

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, corn pan ii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1....... NU ESTE CAZUL

2. Calitatea de membru In organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale i 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: I

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1........NU ESTE CAZUL

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.

NU ESTE CAZUL

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute In cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1.

NU ESTE CAZUL

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi eivile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este j 

acţionar majoritar/minoritar:
Instituţia Procedura pin

-
Tipul Dala Durata Valoarea

contractantă: cateafost contractului încheierii contractului totaJăa
5.1 Beneficiarul de ccntract numele,
prenumele/denumirea şi adresa

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

So^soţie..................

Rude de gadul 1l} ale titulamlui

Societăţi comerciali 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/ Asociaţii21

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

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

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

Data completării Semnătura 

....10.06.2016...................... ....................

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

T R IB U N A L U L  ARAD 
C ab ine t  PRESFDINTE
r ...........................1

* M 0  iUN. 2016 *
l l _

Nr. / / / /  M u

Subsemnatul/Subsemnata, Ştefanescu Corina având funcţia de grefier la Tribunalul Arad CNP 
domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din

Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea

- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

l . l ......

. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, aie instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, 
ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:________

Unitatea

- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.....

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
3.1......

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în 
cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:_________________________________
4.1......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în 
derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, loca 
şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
majoritar/minoritar:_______________
5.1. Beneficiarul de contract: numele, 

prenumele/denumirea şi adresa

'itular

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul 
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata 
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului



Soţ/so ţie ..................
Rude de gradul 111 ale titularului

Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizatâ/Asociaţii 
familiale/Cabmete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţi i
neguvernamenlale/Fundaţii/Asociaţir*
1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul l 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 Semnău/ra
10.06.2016 ........

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

T R IB U N A L U L  ARAD
C ab ine t  PRESEr>!'-'Ti

* 1 0 IUN. 2016 *

Nr. <&// /A a
Subsemnatul/Subsemnata, .....Cuc Sabina............, având funcţia de .grefier statistician............. , Ia

.....Tribunalul Arad................................................ . CNP ................ , domiciliat în
........ , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în

declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernainentale:

Unitatea

- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

1.1......Nu este cazul

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, 
ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea

- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1......Nu este cazul

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
3.1......membru sindicat -  Federaţia Naţională Sindicală “ProjustT

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în 
cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:_________________________________
4.1......Nu este cazul

5. Contracte, inclusiv cclc dc asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în 
derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local 
şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar

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

denumirea şi fost contractului contractul ui
adresa încredinţat

contractul

1



T itu la r.........Nu este cazul..............
So ţ/so ţie ........Nu este cazul...........
Rude de gradul 1^ ale titularului .... 
Nu este cazul.............
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/Organizaţi i
neguvemamentale/Fundaţii/Asociaţii2) 

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

2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul i obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai 
puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Se/mnătura 
....08.06.2016.................

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

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

*

Nr.

1 0 IUN. 2016

P 3 7 7 /Aci

*

c__

Subsemnatul/Subsemnata, IGREŢ TEODORA LIVIA având funcţia de grefier- arhivar la Tribunalul 
Arad CNP domiciliul cunoscând prevederile
art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvemamentale:____________

Unitatea 

denumirea şi adresa -

Calitatea
detinută

Nr. de pălii sociale 
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

L I ......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, 
ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:________

Unitatea

- denumirea şi adresa

Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

2.1.....

3. Calitatea de membru în cadrui asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
3.1......SINDICATUL PROJUST - membru

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în 
cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:_________________________________
4.1......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în 
derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local 
şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
majoritar/minoritar:_______________
5.1. Beneficiarul de contract: numele, 

prenumele/denumirea şi adresa

Titular

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul 
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata 
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

1



Sot/so tie.................. -
Rude de gradul I1 ’ ale titularului ______ ___— -— --------------- -

Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
fami Hale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii
neguvem amentale/Fundaţii/Asociaţir’

---

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

2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul l 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 Semnătui
10.06.2016 ....................

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

T R IB U N A L U L  ARAD  
C ab in e t  PREŞEDINTE
r _  -j

* . 1 0  IUN. 2016 *

Nr.. W / /HU Pl

CNP

Subsemnatul/Subsemnata,
de Grefier

Meşter Florica
Ia Tribunalul Arad

domiciliul

având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri dej 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii 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
1. 1 .

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor com erciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale Instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:_______ ___________ '

Unitatea 
-  denumirea şi adresa

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale ■
3.1.......Membru -  Sindicatul Justiţia Mehedinţi

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neret 
deţinute fn cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic__________  :
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
_.*__ _____ « . ...  _ • A.....

5.1 Beneficiarul de contraţi: numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prenumele/denum irea şi adresa oontractantă: careafost contractului încheierii contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Sc^soţie................. .

Rude de gradul 1J) ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată' Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desiaşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii23

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

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

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

Data completării
10.06.2016

Semnătura



I t r ib u n a l u l  a r a d "
1 C a b i n e t  PR EŞEDINTE

Su bsc m nat u 1/Su bsemnata, 
de Grefier

CNP

DECLARAŢIE DE INTERESE

Szotnoru Camelia
la Tribunalul Arad secţia I civilă

, domiciliul

Nr,

10 IUN. 2016

Ut.

, având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, 
ÎB asociaţii, fandaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau de 

acţiuni

Valoarea totală a părţile 
sociale şi/sau a acţiunili

1 .1 .........

companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

3.1.......MEMBRU SINDICAT JUSTIŢIA MEHEDINŢI

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul 
funcţia deţinuta şi denumirea partidului politic_________________ ________________________________
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţa şi civile, obţinute ori aflate în derulare în tim pul exercită 
funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu soc ¡etăţi comerciale i

5.1 Benefiaaiil d: o r tac i rurri^preriirnde/ckriimkaşi 
adits

Instituţiaccrtracta-e:
deruimtaştaiesa

PrcœduapmcaEa
fcKtmedirţi

ocrtaSi
Tfidoatraüuhi E B artharf

cartraM i
l> jab

artraduhi
V ite a t ta lă

antractului

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

Scţkjţie................ .

1



Rudedsgadulll) aletflufcnJii................

Societăţi ocmauak/Periîrâ fcacăaâroală'Asrxiţi 
fm ilicà /ü tiiï£ ind iv ià^  sodetăţi 
dvifcpicÊscfBle s u  a x i£ ţ  dvib [î i  )£sonafe oi 
râspuncfcre timiaâcae desS^aăprcisiadeaMKd' 
Qgri^nqgjvenHnmldD'Fundţii'AscxiţE)

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

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

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

Data completării
10.06.2016

Semnă*“1-“ '



CNP

Subsemnata,
de grefier

DECLARAŢIE DE INTERES

Crişan Adriana Lăcrimioara
la Tribunalul Arad

, domiciliul

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

[NiV

*  j j  0 IUN. 2016

a

*

a -

, având funcţia

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

1, Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, func

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit* g ru p u ri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1....... NU ESTE CAZUL

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor eomerciak ? 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de in tere  . 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:___________________

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1........NU ESTE CAZUL

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.......NU ESTE CAZUL

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretrlboit 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic________________
4.1........NU ESTE CAZUL

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori afisn ; 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetd  de ! 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde stat ui este 
acţionar majoritar/minoritar: _______________ ___ ______  __________ _ ___________
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..................
X

Somaţie...................
X

f lude de gradul 111 ale titularului
................ X

Societăţi comerciale  ̂Persoană fizică 
LL tx iiizEîtă/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociatê  societăţi 
ci vite profesionale sau societăţi civile 
¡ .̂ risionafecu răspundere limitată care 
cLvişoară profesa de avocat/ Organizaţii 
raeguvemamertale/ Fundaţii/Asociaţii2)

X

NU ESTE CAZUL
1} Prin rude de gradul I s t  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 l obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Semnătura

10.06.2016 .......................

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

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 propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţ 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gr 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

ilor comerciale, ale 
upurilor de interes

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1........

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

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______________________
4.1

t r i b u n a l u l  a r a d
C a b  I n e t_PRE_S E DI NT E

r
* M 0  IUN. 2016 *

Nr

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

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea
prcnumelc/denumiœa şi adresa contractantă; careafost contractului încheierii contractului totală a





Subsemnatul/Subsemnata, ROŞIANU COCOŞ IULIA GEORGIA
de GREFIER Ia TRIBUNALUL ARAD

CNP , domiciliul

DECLARAŢIE DE INTERESE

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, func

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1....Nu este cazul
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1... Nu este cazul
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1... Nu este cazul
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1... Nu este cazul
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:

5. î Beneficiarul de contract numele, 
prenumefo^denumirea şi adresa

Instituţia 
contractantă 
denumirea şi 

adresa

Procedura prin 
careafost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular
Nu este cazul

Soţ
Nu este cazul

Rude de gradul l^aletitulaiuiui
Nu este cazul

T R IB U N A L U L  A R A D
C ab ine*  PREŞEDINTE

* 1 0 IUN. 2016
/- -< {■n

Nr. e ® / /  /A d  ~5î

, având funcţia

1



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

Nu este cazul

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

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

10.06.2016

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

* M 0  IUN. 2016
* n (h i

t r ib u n a l u l  a r a d
c gblnet PRESEDl_NT_:

Nr JSRJM .

CNP

Subsemnatul
de GREFIER

Marţiş Adrian Dăimţ
la  TRIBUNALUL ARAD

. domiciliul

, având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:__________

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

NU ESTE CAZUL

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

Unitatea 
denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.
N U  ESTE CAZUL

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1...
NU ESTE CAZUL

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4 .1 ........NU  ESTE CAZUL

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat saii unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract: nunele,

[ pteniimele/clenutniiea şi adresa
Instituţia

contractantă:
Procedura prin

careafost
Tipul

contractului

Data
încheierii

IXrata
contractului

Valoarea
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

NU ESTE CAZUL

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 răspitndete limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2’

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

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

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

I

Data completării Semnături

10.06.2016 ....................

2



TR IBU N  A L U L ARAD 
C a b in e t  PREŞEDINTE

DECLARAŢIE DE INTERESE

1 3 IUN. 2016
-4-

Mr. 93 M M.

CNP

Subsemnatul/Subsemnata,
de Grefier

Pop Anişoara Ionela
la Tribunalul Arad

domiciliul <

având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, func

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.......

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1........

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1,

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_______________________
4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiarul de contract numele,
praiumeb'denumireaşi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin
care a fost

Tipul
contractului

Dala
încheierii

Durata

contractului

Valoarea
totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

So^so^c...................

Rude de ['■radul I1* ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autcrtfflo-¿1 / asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemarnentak/ Kundaţi i/ Asociaţii23

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

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

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
ear;.*,lerul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura
13.06.2016

2



TRIBUNALUL ARAD  
C a b in e t  P R E S E D W E

DECLARAŢIE DE INTERESE

1 3 IUN. 2016

Nr. y ¿ / / / A d _ j 5

*

CNP

Subsemnatul/Subsemnata,
de Grefier

Lemeni Alexandra
la Tribunalul Arad

domiciliul

având funcţia

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, func

anii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
— denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.......

2. Calitatea de membru tn organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1 ........

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic________________________
4.1

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

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

1



denumirea şi 
adresa

încredinţai
contractul

contractului contractului

Titular...."............

Soţ/soţie..................

Ru:etlegjadul I1'ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autori??^ Asociaţi' familiale/Cabinete 
indi vidualê  cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu râspundere limitală care 
desfăşoaiă profesia de avocat/ Orţ^nizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţi \! Asociaţii21

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 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 Şjunqătura
10.06.2016

2



Subsemnatul/Subsemnata. Maieu Lucia Cîhooniliina având funcţii* de 
oiniciliat în

Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pc propria răspundere:

DEC LA RAŢI E DF. INTERESE

T R IB U N A L U L  ARAD 
C ab in e t  PRESE DINTE

* I 5 IUN. 2016J '
*

CMP
cunoscând prevederile art. 292 din

1. Asociat sau acţionar la r>ociclăţi comerciale. companiiZ-toc:iefăţi naţionale, instituţii dc crc iii, grupui i de interes economic, 
precum şi membru îp asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii ncguvernamentale:

Unitatea 
denumirea şi adresa

I I

Calitatea deţinulă Nr. de părţi soci:tle <hi <i • 
acţiuni

Valoarea totala a părţilor 
sociale şi/sau a 

___  acţiunilor___

Calitatea ue membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comercialc, ale regiilor autonome, 
ale companiilor/societăţilor naţionale, ale in ritiit:• t o r c r c d i t ,  ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau 

j fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea - denumirea si adresa -

2 . 1.

■T Calitatea dc membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:

Calitatea deţinută V a l 'v c a  beneficiilor

; MfcMBRU SINDICA I JUSTIŢIA MlilIEDINŢl

i 4. Calitatea dc membru în organele dc conducere, administrare şi control, retribuite sau nerctribuite, deţinute în cadrul
partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:

rT.\....

i 5. Contractc. inclusiv f’clc dc asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aliate în derulare în timpul exe-:itării
funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate dc la bugetul dc stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu

5 . 1  Beneficiarul de contract: 
numele, prenumele/ denumirea şi 

adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

T i p u l

c o n t r a c t u l u i
Data

încheierii
contractului

D u r a t a

c o n t r a c t u l u i

V a l o a r e a  t o t a l ă  

a  c o n t r a c t u l u i

1 itular.............
Soţ/soţie.......... __ . .
Rude de gradul I1 ale titularului
............. ............
Societăţi comerciali Persoană 
lî/ică autorizată/ Asociaţii 
familiale/ Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de 
a vocat /Organizaţii 
negu vernamentale/Fundaţii/ 
Asociaţii3

Prin rude de gradul I se înţ-ilrue părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descend :>tă.
_,Se vor declara numele, denumirea şi adresa bcncficimiihii dc contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de 
gr- dvl I obţin contr:. ¡<* nşa cum sunt definite la pct. 5. /

Prezenta declaraţie constituie aci public şi răspund potrivit legii penale pentaiyinexactitalea sau caracterul incomplet 
al datelor menţionate.

Data completării:
15.06.2016

\k em natura:





DECLARAŢIE DE INTERESE
*  [T T IU N .  2016

TRIBUN ALUL
rn h in e t PRESEDINT

*

Subsemnatul/Subsemnata, - f r Q R U O I W  6 .  M u T P r
de P & W  G /^ f7 '( F 7 ^  la '77Q.S/3>tf/y4-/U/J-

CNP

N r . _ 9 £ / î / M .

, având funcţia

l U Ù t r / l l L .  f b Z # Q  ■
, domiciliul __

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Mr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1. 1.

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale a ltor organizaţii neguvernamentale: ___

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

2. 1.

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

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1,

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Benefician.il de contract numele,
prenumele/deniimireaşi adresa

Instituţia
contractantă:

Procedura prin
careafost

Tipul

contractului
Data

încheierii
Durata

contractului
Valoarea
totală a

1



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

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

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

Data completării Semnătura

1 ^ 0  6  - •

2



S ubsem natu l/S ubsem nata ,
de G R E F IE R

DECLARAŢIE DE INTERESE

Molnar Petra
la TRIBUNALUL ARAD

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

* 1 5 IUN. 2016 *

Nr.

, având funcţia

CNP , domiciliul

•5
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1 .......

3: Calitatea de m em bru în cadru l asociaţiilor profesio năle'şi/saiTÎsindicale ; ’ #  : -
3.1

4.; Calitatea de^niembruîiniiorganele ,de conducere, ;adniinistrareişiycontrol, retribuite,isau uierefribi 
leţinute în cadrurpartidclor politice!, fulicţia deţinuta şi deriuinirea'partidului politi

- i i  - < .• . . . . .  , , , . » . . .  • in derulare in timpul exercitam  funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţat
s t a t .  lo c a l s r  d in  fonduri externe n r i  în r l ip m fo  c u  s o c i e t a ţ r c o m e r c i a l e  c u  c a p i t a L d e

5.1 Beneficiarul de contract numele,
.

Instituţia
.............................. . . . .

Procedura prin Tipul Data I Durata Valoarea
praiumele/denumiiea şi adresa contractantă: careafost contractului încheierii | contractului totală a

1



denumirea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

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

Soy'soţie..................

Rude de gradul I1-* ale titularului

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

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

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

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

e"\»

Data completării Semnătura

15.06.2016

2


