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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Costea Mihaela Angajat, 13114

1.2. Soţ/soţie

7800

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

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

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării: Semnătura:
.......(hü.i.y.........
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Nr-____ ădf i for  20
Dat°______ ho'O'fj& y r ,

t r i b u n a l u l  a r a d

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, MEŞTER FLORICA, având ftincţia de GREFIER, la TRIBUNAL 
ARAD, CNP , domiciliul cunoscând prevederile art. 292
din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin 
următoarele:

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

Nadăş , 3 2003 50mp/ 5 ha 1/2 Cumpărare Meşter Florentin

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; 0 
producţie.

) spaţii comerciale/de

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

1 Prin fam ilie  se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
' La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



(

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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

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

: Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold valoare la A

1 ........... .............. ...............
;i

............“ ................ :.............................

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

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

N o i  \ .  No \or declam inclusiv investiţiile şi participările in străinătate.

l mitent titlu societatea in care persoana 
este acţionar sau asociat/beneficiar de 

împrumut

Tipul* Număr de titluri 
Cota de participare

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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

■

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular Tribunalul Arad Grefier 47317

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie.
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6. Venituri din activită i agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

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

Data completării: Semnătura:
29.05.2014

5



TRIBUNALUL ÂWAf»
Nr.

DECLARAŢIE DE AVERE ° a a

Subsemnata Babaciu Diana, având funcţia de grefier la Tribunalul Arad, CNP
domiciliul oraş. cunoscând prevederile art. 292 din
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin 
următoarele:

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

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

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

1 Prin fam ilie  se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
" La „Titular” se menţionează. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor 
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

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

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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

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

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

N O TĂ : Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
2



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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare
---

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Babaciu Diana Tribunalul Arad 12.851

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

3



2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie.

6. Venituri din activită i agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie ---

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

4



8.3. Copii

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

Data completării:
29.05.2014

Semnătura:



TRIBUNALUL ARAD 
N r.____  %Q/fi*'
Dota

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, SZENASI MARIA, având funcţia de grefier şef la^jfe^ta de contencios 
administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale din cadrul Tribunalul Arad^C^NP .2560620020017, 
cu domiciliul în Arad, str.Grigore Ureche nr.24, jud.Arad, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. Bunuri imobile
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

2010 388 1/2
1/2

Cumpărare Szenasi Maria 
Gyorgy Zoltán

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul'2

Arad, 2010 98 1/2
1/2

Cumpărare Szenasi Maria 
Gyorgy Zoltán

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; 0 
producţie.

) spaţii comerciale/de

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

î ....

Dacia Super Nova 1 2002 Cumpărare

1 Prin fa m ilie  se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
‘ La „Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

....

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

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

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

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

Emitent titlu/societatea în care persoana Tipul* Număr de titluri/ Valoare totală la zi
este acţionar sau asociat/beneficiar de Cota de participare

împrumut

2



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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

•r

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

LI. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

3
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit
art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular 
SZENASI MARIA

Tribunalul Arad, str.Vasile 
Milea nr.2-4

Grefier - Salarii 48093

1.2. Sot/soţie 
SZENASI FERENCZ

Jandarmeria Arad, 
Vladimirescu, str Jandarmeriei 
nr.1-3

Plutonier adjutant - Salarii 16799

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Sot/sotie» >

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4, Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

4



5.2. Sot/sotie.

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

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

Data completării:
29.05.2014

Semnătura;



TRIBUNALUL ARAD 
N r .  7 0  

DECLARAŢIE DE AVERE D cto_ z i m i b o j L

Subsemnata, Crişan Adriana Lăcrimioara, având funcţia de grefier la Tritwnaral Arad, CNP 
domiciliul, cunoscând prevederile art. 292 din Codul

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

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

Arad 1 2003 43 mp cumpărare Crişan Adriana

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; 0 
producţie.

) spaţii comerciale/de

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

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

1 Prin fam ilie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
2 La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor 
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



NOTĂ: Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României Ia momeijtul 
declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare Ia zi

Banca Comercială Română Cont
economii

lei 2009 25.000 lei

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

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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

2



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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

3



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular Crişan Adriana Lăcrimioara Tribunalul Arad 43.893 lei

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activită i independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie.

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

4



6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării: Senfft&ţura:
29.05.2014 ..........

5



T R I B U N A L U L  ARAD

Nr. _

DECLARAŢIE DE AVERE Dow
H
1 ° )  20_

Subsemnata POPEC DORINA FLORICA având funcţia de grefier documentarist, la jVibuMlul Arad 
-  secţia civilă, CNP domiciliul
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că 
împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. Bunuri imobile 
Terenuri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

Arad (1)
Apartament 
2 camere

1998 46 mp. 1/1 Moştenire Popec Dorina

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (< 
producţie.

) spaţii comerciale/de

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

1 Prin fam ilie  se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
2 La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor 
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

BCR cont economii
Economii Lei 2004 25.000

CEC
Economii Lei 2008 30.000

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

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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

2



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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit
3



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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul presta ti Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular Popec Dorina Florica salar 41955

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/soţie.

6. Venituri din activităti agricole
4



6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

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

Data completării: 
29 mai 2014

5



n

a r a d

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, ............................. . având funcţia de
................................................................................. la ........................................... A £ â £ ......................................
CNP ; .... , domiciliul .............
............................................................................................. . cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. Bunuri imobile
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

z-"".. ....

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

----------

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

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

1 Prin fam ilie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
2 La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor 
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

2



---- ’

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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

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

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

3



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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

4



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

Data completării: Semnătura:



Nr-___Q f J  20
DECLARAŢIE DE AVERE Dota-  - Jhy- U

Subsemnatul, MUNTEANU NICOLETA SORINA, având funcţia de GREFIER- Vi TRIBUNALUL 
ARAD, CNP domiciliat în i , cunoscând
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu 
familia1 deţin următoarele:

t r f b u n a l u l  a r a d

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul“

Şiria, 3 2007 1054 mp */2 Cumpărare V2 Munteanu Costel

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

Şiria, 2 2007 121 mp Vi Cumpărare '/i Munteanu Costel

- - - -

- - - - - - -

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

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Volkswagen 1 2001 cumpărare

- - - -

- - - -

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

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

1 Prin fam ilie  se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
" La „Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

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

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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

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

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.............................................................................
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

2



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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare
VOLKSBANK ROMÂNIA SA 2007 2032 85100 CHF

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 1 Venit anual încasat 
generator de venit |

1. Venituri din salarii
1.1. Titular TRIBUNALUL ARAD GREFIER 42054 LEI

1.2. Sot divortată

1.3. Copii 
MUNTE ANU 
RAUL ARMIN

ALOCAŢIE DE STAT 504 LEI

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

3



----------------------------- 1

2.2. Soţ/soţie
..................................... J

1
1

1

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

[

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie.

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

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

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii
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8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

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

Data completării:
29.05.2014
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T R I B U N A L U L  A R A ®  

Nr- * f o '  20
DECLARAŢIE DE AVERE Doto, ..Sû' O Ç j'

Subsemnatul/Subsemnata, .HAICU LUCIA GHEORGHINA.... , având funcţiâ'-de GREFIER......, la
....TRIBUNALUL ARAD..... , CNP domiciliul ...J

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

(1) 1990 2,45 1/2 moştenire Ghilea H
(2) 1990 2,14 - -

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

Arad,: 2 1983 50mp Vi Cumpărare Vî Haicu Traian

Covasintnr. 172
2 1978 552 mp 1/3 Moştenire Ghilea Hortenzia

- - - - - - -

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

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

- - - -

- - - -

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

1 Prin fam ilie  se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
‘ La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



N O T Ă : Se vor m enţiona toate bunurile aflate în  proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul R om âniei4a m om entul 
declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
N O T Ă : Se vor decla ra  inclusiv cele aflate în  bănci sau  instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

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

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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

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

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.............................................................................
N O TĂ : Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
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V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro.
N O T Ă : Se vor declara  inclusiv  pasivele  financiare acum ulate în  străinătate

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

&■

1.3. Copii

-----

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

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

N O T Ă : Se v o r declara  inclusiv  ven itu rile  provenite  din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular Tribunal Arad Grefier 29630 lei

1.2

1.3. Copii
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'
2. Venituri din activităti independente
2.1. Titular

1

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

i

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

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

4.2. Sot'sotie

. . . ..............................
5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie.

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

4



-

7.3. Copii' 
»

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

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

Data completării:
29.05.2014
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DECLARAŢIE DE AVERE

t r i b u n a l u l  a r a d

Nf. & f ( k

Z j i l î Â LOotQ

Subsemnata, TIR1AN CLAUDIA LAVINIA având funcţia de grefier la Tribunalul Arad, CNP 
domiciliată în , cunoscând prevederile art. 292

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

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: ( 
terenuri extravilane, dacă se află î

2. Clădiri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele a

) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de 
n circuitul civil.

flate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

1.- Arad, 2001 41 mp >/2 cumpărare Tirian Daniel

2.- Arad,
2008 91 mp Vi cumpărare Tirian Daniel

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

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Dacia 1 1980 cumpărare

Peugeot 1 2005 cumpărare

1 Prin fam ilie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
2 La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor 
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

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

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

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

Emitent titlu/societatea în care persoana Tipul* Număr de titluri/ Valoare totală la zi
este acţionar sau asociat/beneficiar de Cota de participare

împrumut

2



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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii TRIBUNALUL ARAD
Arad, B-dul Vasile Milea

1.1. Titular 
T1RIAN LA VINI A

Grefier 37.147 lei

1.2. Soţ/soţie 
T1RIAN DANIEL

SC LAGERMAX SRL 
CURT1CI, JUDEŢUL ARAD

Conducător auto 31.245 lei

1.3. Copii 
T1RIAN VLAD 
GEORGE

ALOCAŢIE DE STAT
504 lei

2. Venituri din activită i independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

4



*

5.2. Soţ/soţie.

6. Venituri din activită ti agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării: 
29 mai 2014
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DECLARAŢIE DE AVERE

TRIBUNALUL ARAB
Nr.___ 4\3/th, 20

Date 2QJ¿¿

Subsemnata Mihuţa Elena, având funcţia de grefier la Tribunalul Arad, CNP 
domiciliul oraş cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

Pîncota, judeţ Arad 1 1990 0.85 ha 1/1 L. 18/1990 Mihuta E.
Şiria, judeţ Arad 5 1990 0,07 ha 1/1 L. 18/1990 Mihuta E.

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (
lnr»fproducţie.

■) spaţii comerciale/de

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
autoturism Audi A4 1 2000 cumpărare

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

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

1 Prin fam ilie  se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor 

în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

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

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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

............................................
* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, cerţiiícate, obligaţiuni); (2) acţiuni

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



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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Mihuta Elena Tribunalul Arad 40.543

3



1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităi i independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie.

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

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

Data completării:
29.05.2014
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TRIBUNALUL A R A D  

Nr.____!?^-/ t *\ 20

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, MOGOS VOICHIŢA NIŢA, având funcţia de grefier, la Tribunalul Arad- 
Secţia I civilă, CNP , domiciliată în
jud.Arad cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

Arad, 1 2010 72 mp 1/1 cumpărare Mogoş Voichiţa Niţa

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

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

1 Prin fam ilie  se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
2 La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor 
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

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

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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

2



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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare
Alpha Bank Romania 2010 30.01.2039 30.000 euro

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular 
Mogoş Voichiţa Niţa

TRIBUNALUL ARAD GREFIER SECŢIA CIVILA 53.166

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii 
Mogoş Râul Nicu

PENSIE DE INTRETINERE 
PLĂTITĂ D E TATĂL 
MOGOŞ RADU NICU

5.040

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

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

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Date completării: Semnăâira: 
28 mai 2014 ..........
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V

T R I B UNAL UL  ARAD

Subsemnatul/Subsemnata, FORTON CORNELIA STĂNCUŢA., având funcţia 
de GREFIER la TRIBUNALUL ARAD, CNP domiciliul ÎN ARAD,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în 
declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularu

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularu

Arad,
78 mp Cumpărat Forton loan

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

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

de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

1 Prin fam ilie  se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
2 La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1



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

Autoturism Logan 2006 cumpărat

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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoari

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

şi investire, inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora 
depăşeşte 5.000 de euro

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

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

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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la :

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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de euro.

NOTĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual în

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual în

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Forton Cornelia 
Stăncuta

Tribunalul Arad Grefier 38 691 lei

Forton loan Pensie boală 7200 lei

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

4



2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie.

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

5



7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

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

Data completării:
28.05.2014

6



DECLARAŢIE DE AVERE

TRIBUNALUL ARAH 

^ / i k . 2 0  
I Ï S 5 D Æ '

Nr._
Dat«

Subsemnatul/Subsemnata, STOINOIU MARIA CORNELIA, grefier la TRIBUNALUL ARAD- 
SECŢIA CONTENCIOS, CNP domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, 
că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

-

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (- 
producţie.

) spaţii comerciale/de

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

.

1 Prinfam ilie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
“ La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor 
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 1



*1

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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

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

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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

-

2



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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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



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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Stoinoiu Maria 
Cornelia

Tribunalul Arad Grefier 33020

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie.
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6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

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

Data completării: Semnătura:
...28 mai 2014................................  ........ Stoinoiu Mjtfia Cornelia.
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Nr,___jfoj, 20
Dato

T R I B UNAL UL  ARAD

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, Iana Ramona Monica, având funcţia de grefier, la Tribunalul Arad, CNP 
domiciliul , cunoscând prevederile art. 292 din

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

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

Arad. apartament 2007 94 mp 1/1 cumpărare

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (- 
producţie.

) spaţii comerciale/de

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

1 Prin fam ilie  se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor 

în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

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

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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

2



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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

Banca Românească
2007 2042 38.000 euro

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular 
IAN A RAMON A 
MONICA

Tribunalul Arad 
Arad, Bd. V. Milea nr.2-4

grefier 35824 lei

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie.
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6. Venituri din activité i agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

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

Data completării: Semnătura:
28 mai 2014 lana Ratr^nş fo n ica
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H . ......
Data_

t r i b u n a l u l  «  AO

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, STANCIU ADINA, având iuncţia de GREFIER, la TRIBUNALUL 
ARAD, CNP domiciliul:
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că 
împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

- - - - - - -

“ " - - - - -

“ - - - - - -

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

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

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Ford Fiesta 1 1992 cumpărare

1 Prin fa m ilie  se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
' La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



N O T Ă : Se vor m enţiona toate bunurile aflate în  proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul R om âniei la m om entul 
declarării.

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată
- - -

" - -

“ - -

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

- - - - -

- - - - -

- - - - -

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
N O T Ă : Se vor decla ra  inclusiv  cele aflate în  bănci sau  instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

- - - - -

- - - - -

- - - - -

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

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

N O T Ă : Se vo r decla ra  inclusiv  investiţiile  şi partic ipările  în  străinătate.

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare
“ - - -

- - - -

" - - -

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular “ - -

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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



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

NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular Tribunalul Arad Grefier 28.045 lei

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular - - -

2.2. Soţ/soţie

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

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular - “ -

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie.
j

4



6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular - “ -

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular - - -

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penal 1 caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării: 
28 mai 2014



Data

20 
1 2@

L ARAD

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, SANDICI DORINA-MARIANA având funcţia de GREFIER., la 
TRIBUNALUL ARAD-SECŢIA CIVILĂ, CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, 
declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: ( 
terenuri extravilane, dacă se află î

2. Clădiri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele a

) agricol; (2) forestier, (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de 
n circuitul civil.

flate în  alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

Arad,
1999 98 mp moştenire Soţul Sandici Marius

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

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

autoturism
Opel Astra III 1 2010 cumpărare

1 Prin fam ilie  se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
2 La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor 
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

-

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

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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

-



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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare
"

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 
art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
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NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Sandici Dorina Tribunalul Arad 42139

1.2. Sot/sotie »

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Sot/sotieî »

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie.

6. Venituri din activităţi agricole

4



■ ţ
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării: Semnătui^:
27.05,2014
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DECLARAŢIE DE AVERE

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

Nr._ tí f a ' 20 
Data_____ m c Ş j ' l Q  ~ffî'

Subsemnatul/Subsemnata, SZOMORU CAMELIA, având funcţia de grefier, la Tribunalul Arad, CNP 
, domiciliată în cunoscând prevederile art. 292

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

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

Arad Intravilan 2010 509 mp 1/2 Cumpărare Soţul

Sat Munar, Agricol 2009 35.000 mp 1/1 Moştenire Soţul

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

Arad, Apartament 1990 74 mp 1/1 cumpărare soţul

Arad, Apartament 2003 60 mp 1/2 cumpărare soţul

producţie.

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Dacia Sandero 1 2008 Cumpărare

1 Prin fam ilie  se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
2 La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor 
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



1
i

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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

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

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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

2



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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Szomoru Camelia Tribunalul Arad Grefier 52.444

1.2. Soţ

Szomoru Zoltan IATSA Arad Mecanic auto în perioada 
01.01.2013-31.05.2013; 
din 01.04.2013-31.12.2013 în 
şomaj

3.550+
4.500
8.050

1.3. Copii 
Szomoru Amalia 
Patricia

Grădiniţa Program Săptămânal 
nr.2 Arad

Profesor pentru învăţământ 
preşcolar din 01.09.2013

3.632

2. Venituri din activită i independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

4



5.2. Soţ/soţie.

6. Venituri din act ivi tăi i agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării:
27.05.2014
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DECLARAŢIE DE AVERE —

Subsemnata, IURA IULIANA, având funcţia de GREFIER, la TRIBUl'ÎALtJL ARAD, CNP 
domiciliul: cunoscând prevederile art.

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

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

Loc.Ghioroc,

3 2004 1189 1/1

donaţie din 
partea 
mamei - 
Pop Maria

Iura Iuliana

_

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

Com.Ghioroc,
2 2004 300 1/1 donaţie Iura Iuliana

.

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

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

NU AM

1 Prin fam ilie  se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
2 La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor 
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

NU AM

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

NU AM

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

NU AM

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

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

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

Emitent titlu/societatea în care persoana Tipul* Număr de titluri/ Valoare totală la zi
este acţionar sau asociat/beneficiar de Cota de participare

împrumut

2



<NU AM

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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

NU

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular -

1.2. Soţ/soţie -

1.3. Copii

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul I Sursa venitului:
1 nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular 
Iura Iuliana

Tribunalul Arad grefier 41.975

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular NU

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular NU

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular NU

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular NU

5.2. Soţ/soţie. -

4



•

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular NU

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular NU

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii - fiica 
Dumitru Delia-Maria

Casa de Pensii a M.A.N. Pensie de întreţinere plătită de 
Dumitru Sorin Gheorghe

2800

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

Data completării: a:
27.05.2013 .......
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DECLARAŢIE DE AVERE

TRIBUNALUL a r a d

2°
o J L '

Subsemnatul/Subsemnata, .Ile Florinela Elena, având funcţia de grefier la Tribunalul Arad, CNP 
domiciliul cunoscând prevederile art. 292

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

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

XXX

XXX

XXX
* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de 

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul

Arad, bd. 1 1997 77 m2 1/2 Cumpărare 
L 112/95

Ile Ionel şi
Ile Florinela Elena

XXX

XXX
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; ( 

producţie.
) spaţii comerciale/de

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Nissan X-trail 1 2005 cumpărare

' Prin fam ilie  se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
“ La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată
XXX

XXX

XXX

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

XXX

XXX

XXX

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

XXX

XXX

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

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

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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

XXX

2



XXX

XXX
* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, cerţiifîcate, obligaţiuni); (2) acţiuni

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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

XXX

XXX

XXX

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

Ile Florinela Elena Tribunalul Arad, bd.Milea 
nr.2-4

salar 40.632

1.2. Soţ/soţie

Ile Ionel Gemi Center, bd. N.Tituleseu 
nr.3

salar 18.123

1.3. Copii

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

3



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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

XXX

1.2. Soţ/soţie

XXX

1.3. Copii

XXX

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

XXX

2.2. Soţ/soţie

XXX

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

XXX

3.2. Soţ/soţie
XXX

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

XXX

4.2. Soţ/soţie
XXX

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

XXX

5.2. Soţ/soţie.
XXX

4



6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

XXX

6.2. Soţ/soţie

XXX

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

XXX

7.2. Soţ/soţie

XXX

7.3. Copii

XXX

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

XXX

8.2. Soţ/soţie
XXX

8.3. Copii

XXX

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

Data completării: SeiQ£§$j&:
27.05.2014
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DECLARAŢIE DE AVERE

\ \  0  R P 3  Ç rE O % Q rï ^Al---- Cr_— - s\ -g.. r/er r r?— f if t í ñ
_____  la
, domiciliul

, având funcţia

*\---7T r .i’A 1

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună ca familia1’ deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

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

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

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

2. Clădiri

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



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

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

la momentul declarării.

< i .., , •

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

L



IV. Active financiare

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

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

*Categoriile indicate sunt: ( l )  cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2 ) depozit bancar sau  
echivalente; (3 ) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sistem e cu  
acum ulare (se vor declara cete aferente anului fisca l anterior).

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

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

V mitt.nl tilln«oonalra in cair pcrtoaaa « te  
acţionar u n  uvwUl hrntfictar dt împrumut I.pul- Număr de ritfuri' 

cota de participare Vakurta «otatt ta ti

---

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

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

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

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

N O T Ă
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Crrditor Contractat în aanl Scadent la Valoare

—

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

Cine a renluat unitul S u n i venitului: 
numele. n lrtia

.Serviciul presta l^ObiectNl 
genemtor .Ir »

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular -----

i .2. Soţ/soţie —

1.3. Copii
•«MM.

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul l  ş i a l ll-iea.

4



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
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7.2. Soţ/soţie

7.1. Titular

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
... ... ,,

8.1. Titular .----- -

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura
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t r i b u n a l u l  a r a d

Nr.____ / ‘C /Z lf . 20

Data~— - J & ^ C x Z SDECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, Ştefănescu Corina având funcţia de grefieV-Ta Tribunalul Arad CNP
domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din 

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

1. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul

Comuna Stroeşti, 
jud. Vâlcea

5 2011 1500 mp 1/2 Moştenire Gavrilescu Ioana

1 şi 5 2011 4800 mp 1/2 Moştenire Gavrilescu Ioana

5 2011 2000 mp 1/2 Moştenire Gavrilescu Ioana

5 2011 2500 mp 1/8 Moştenire Ştefănescu Corina

5 2011 2000 mp 1/8 Moştenire Ştefanescu Corina

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

Arad, apartament 2011 59 mp 1/2 Contract de 
întreţinere 
cu uzufruct 
viager

Miculiţă Maria 
(Ştefanescu Ovidiu 
Ştefănescu Corina)

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (< 
producţie.

) spaţii comerciale/de

1 Prin fam ilie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
" La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism AUDI A6 1 2005 cumpărare

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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

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



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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare
-

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

Ştefanescu Corina Tribunalul Arad Grefier 27516 RON
1.2. Soţ/soţie

Ştefănescu Ovidiu Takata Petri Inginer 42.221 RON

1.3. Copii
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* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al Il-lea.

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităi i independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular
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5.2. Soţ/soţie.

6. Venituri din activită i agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării: Semnătura:

5



DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, KOCSMAROS LIDIA LUCIA având funcţia GREF^^ÎRIBUNALUL 
ARAD, CNP , domiciliul în cunoscând prevederile art. 292
din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia deţin 
următoarele:

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul1

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

2 2012 D+P+M 
/153 m 
teren.

1/2 Cumpărare - 
construire

Kocsmaros Tiberiu 
Francisc

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

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Dacia Logan 1 2004 Cumpărare

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



« 1

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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

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

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

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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

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

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Kocsmaros Lidia Lucia
TRIBUNALUL ARAD 17059 lei

1.2. Soţ/soţie
Kocsmaros Tiberiu Francisc

SC ANVELO CENTER SRL 14312 lei

1.3. Copii Kocsmaros Andreea Beatrice Alocaţie. 504 lei

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

_______________________________________________________________________ 1
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor___________ ___________________________ ____________________|
3.1. Titular '

3.2. Sot/sotie_______ :__i__—2___

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie..... .....-3___:__

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie.

4



6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

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

Data completării:
27.05.2014
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DECLARAŢIE DE AVERE TRIBUNALUL ARAD
N , ^ / I h y i o

Subsemnata, ILISIE CODRUŢA ELENA având funcţia de grefier la Tribunalul Ar  ̂

domiciliat în cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în

declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (‘ 
producţie.

) spaţii comerciale/de

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Volkswagen Golf 1 1995 cumpărare

1 Prin fam ilie  se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
2 La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor 
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

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

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

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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

?



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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare
Banca Românească SUCURSALA ARAD 2014 2019 28.000 ron

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

3



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Ilisie Codruţa Elena Tribunalul Arad str. V. Milea 
Nr. 2-4

angajat 49,317 lei

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie.

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

4



6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

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

Data completării: 
26 mai 2014

Semnătura^



t r i b u n a l u l  a w a d

Data p T  9§ uDECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, Lukacs Viviana, grefier la TRIBUNALUL ARAD-SECŢIA CIVILĂ, CNP 
, domiciliul cunoscând prevederile art.

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

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

1 2012 60 mp 1/2 Cumpărare Lukacs Tiberiu

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

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

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

1 Prin fam ilie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
2 La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor 
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. i



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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

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

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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare^deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)



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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

Banca Româneasca 2012 2042 30780 euro

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
3



I

1.1. Titular 
Lukács Viviana

Tribunalul Arad Grefier 40415 lei

1.2. Soţ/soţie 
Lukács Tiberiu

SC Trans AR Trust SRL 8400 lei

1.3. Copii Lukács 
Roxana

Alocaţie 504 lei

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie.

6. Venituri din activită i agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

4



I

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării:, 
.......

Semnătur 

.......... '(
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DECLARAŢIE DE AVERE

t r i b u n a l u l  a r a d
Nr. VIW r 20

, * 2 2

Subsemnatul/Subsemnata, Cuc Sabina, având funcţia de grefier statistician la Tribunalul Arad CNP 
domiciliul Loc. , cunoscând prevederile art.

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

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

NU este cazul

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

Arad apartament 1991 69mp 1/2 Contract
vânzare
cumpărare

Cuc Alexandru 
Cuc Sabina

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

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Peugeot 406 1 1995 cumpărare

1 Prin fam ilie  se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
2 La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor 
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

NU

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

NU

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

NU

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

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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

NU

2



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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

NU

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

Cuc Sabina Tribunalul Arad Grefier statistician 40.308
1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

3



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie.
Cuc Alexandru Pensionar MAI 26.580

6. Venituri din activită i agricole
6.1. Titular

4



6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării:
26.05.2014

5



TR IB U N A LU L a r a d
Nr.

20

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata, IANA M1HAELA, având funcţia de GREFIER ŞEF DELEGAT, la SECŢIA I CIVILĂ 
din cadrul TRIBUNALULUI ARAD, CNP domiciliul ■

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în 
declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

1. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

Com. Vladimirescu 2 1995 400 mp 1/3 întreţinere

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

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

1 Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
2 La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor 
în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.



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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

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

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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

2



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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare
RAIFEISEN BANK - Sucursala 
Arad

Refmanţare 2013 2023 66.580,50 lei

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al II-lea.
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit
art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular Tribunalul Arad 

Bd. V. Milea, nr. 2
43871 lei

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activită i independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

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

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării:
20.05.2014

Serr>nătura:



t r i b u n a l u l  a r a b
Nr. ' ‘  '

DECLARAŢIE DE AVERE*

Subsemnata, DARABAN DIANA - MIRABELA, având funcţia de 
TRIBUNALUL ARAD, CNP .domiciliul:

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele:

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

Mun. Arad, APARTAMENT 1992 126 mp 3/8 moştenire Soţ/Dărăban
Ovidiu

Com. Păuliş, CASA DE LOCUIT 2013 600 mp 1/1 donaţieî Soţ/Dărăban
Ovidiu

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

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

AUTOTURISM VW - PASSAT 1 2004 CUMPĂRARE

1 Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
2 La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
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2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată 
depăşeşte 5.000 de euro

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată

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

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

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

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

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

2



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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie > »

1.3. Copii

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

3



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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular TRIBUNALUL ARAD 

B-dul General Vasile Milea, nr. 2 
- 4, Arad

EXPERT BIRP 23.639 RON

1.2. Sot/sotie » »
SC.CARGO TRANS S.R.L., Loc. 
Câmpia Turzii, str. Aurel Vlaicu, 
nr. 43

DISPECER TRANSPORTURI 5.346 RON

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie.
4



6. Venituri din activită i agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării: 
14.052014

Semnătura:


