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DECLARAŢIE DE INTERESE ” 6̂ *sw

Subsemnatul/Subsemnata, TĂMAŞ MĂRIOARA, având funcţia de GREFIER, la TRIBUNALUL 
ARAD, CNP domiciliat în cunoscând
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea

- denumirea şi adresa -

Calitatea
detinută

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

1 . 1 ......

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

Unitatea

- denumirea şi adresa -

Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

2.1.....

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
3.1..... MEMBRU SINDICAT -  SINDICATUL JUSTITIA MEHEDINŢI -  FEDERAŢIA NATIOMALA
PROJUST

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

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

prenumele/denumirea şi adresa
Institutia Procedura Tipul Data Durata

contractantă: prin care a contractului încheierii contractului
denumirea şi fost contractului

adresa încredinţat
contractul

Valoarea 
totală a 

contractului

1



Titular.....................
Sot/sotie.................
Rude de gradul I11 ale titularului

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

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

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

Data completării 
........07.06.2013.

Semnătjra

2



T R I B U N A L U L  a r a d  ,  

Nr.
B ... O ^ O J Í J » 3 .

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata MOTIU S. MIRELA-CARMINA, având funcţia de GREFIER-ARHIVAR., la 
.... TRIBUNALUL ARAD, CNP domiciliul
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal pnvmd 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
AUTOVEHICUL VOLKSWAGEN POLO 1 2001 V ÂNZ ARECUMPĂR ARH

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.



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.

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 MOŢIU 
MIRELA-CARMINA TRIBUNAL ARAD

GREFIER-ARHIVAR 19747

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/sotie.

4



6. Venituri din activităi 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: 
......... 08.06.2012.

Semnătura:



T R I B U N A L U L  ARAD
Nr.__ r y b  2® a

DECLARAŢIE DE INTERESE Beto Q  ̂ ~  2 0 ^ 3 %

Subsemnatul/Subsemnata, ... MOŢIU S. MIRELA-CARMINA., având funcţia de ....GREFIER-ARHIVAR., 
la..TRIBUNALUL ARAD., CNP . , domiciliat în ......

NR. 3., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, 
precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvemamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a 

acţiunilor
1.1....

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

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

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindi<:ale:
3.1. ...MEMBRU SINDICAT: JUSTIŢIA MEHEDINŢI

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

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

5.1 Beneficiarul de contract: 
numele, prenumele/ denumirea şi 

adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea totală 
a contractului

Titular............
Soţ/sotie..........
Rude de gradul l‘ ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană 
fizică autorizată/ Asociaţii 
familiale/ Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
negu vemamen tal e/Fundaţi i/ 
Asociaţii2

''Prin rude de gradul /s e  înţelege părinţi peTîme ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de 
gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5.

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

Data completării: Semnătura:
......07.06.2013.................................  ...... .........



DECLARAŢIE DE AVERE

t r i b *’ n a l u l  a r a d

Nr K / h '  20___

Dota O.Q.------

Subsemnata, STANA ALINA MARIA, având funcţia de .GREFIER ARHIVAR, la .TRIBUNALUL 
ARAD, CNP domiciliul
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind talsul in 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 2003 61m 1 1/2 Cumpăr are Stana Voicu

* 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
Renault 1 2006 cumparare

1 Prinfamilie 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.



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.

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: j Serviciul prestat/ Obiectul 
nume, adresa | generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Stana Alina Tribunalul Arad Grefier arhivar 19328

1.2. Soţ/soţie

Stana Voicu Pensie - 20000

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. 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/soţie

8.3. Copii

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

Data completării:
07.06.2013............

a:



t r i b u n a l u l  Á f t A O  

Mr. 3  V '  • Û , ,

Hato

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, Stana Alina Mana având funcţia de grefier arhivar, la ..Tribunalul Arad, CNP 
iomiciliat în cunoscând prevederile art.

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

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

Unitatea

denumirea şi adresa

Calitatea
detinută

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

1.1.....

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

Unitatea

- denumirea şi adresa

Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

2.1 ......

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

MEMBRU SINDICAT -  
SINDICATUL JUSTIŢIA 

MEHEDINŢI-FEDERÂŢIA 
PROJUST

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

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

prenumele/denumirea şi adresa
Institutia Procedura Tipul Data Durata

contractantă: prin care a contractului încheierii contractului
denumirea şi fost contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

1



adresa încredinţat
contractul

Titular.....................
Sot/sotie.................
Rude de gradul I1* ale titularului

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

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

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

Data completării 
..07.06.2013......

Semnătura



* >

DECLARAŢIE DE AVERE

Nr. 3 2 / M  20 jj 
Bata Ô ° £  29 ^  *

T R Ï B U N A '  ; í ARAD

Subsemnata, SZAMCSEK VERONICA, având funcţia de GREFIER, la TRIBUNALUL ARAD, 
omiciliul 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: ( l) 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

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

n . 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.



1 i
l

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

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, 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 In străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

r ------------------- "■N_ ___

.... ... .. ... _______________

-----.

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*

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.



4



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

Data completării: Şferthătura:
07.06.2013

5



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

• d 'f c /  /  20 ¿
Doío Û  ă  m7^>

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, SZAMCSEK VERONICA, având funcţia de GREFIER, la TRIBUNALUL 
ARAD, CNP , domiciliat în loc. < cunoscând
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea

denumirea şi adresa -

Calitatea
detinută

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

1.1.....

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

Unitatea

denumirea şi adresa

Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

2 .1 ......
~T~

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

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

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

prenumele/denumirea şi adresa

Titular.

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul 
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata 
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

1



Sot/sotie.....................----1-----7 .........  ..................................................1
Rude de gradul I ’ ale titularului

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

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

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

Data completării
07.06.2013

2



DECLARAŢIE DE AVERE

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

N'-.........Í Í J f c -  2 0 _ _ ^
Dota 0 *  m T T  n

Subsemnatul/Subsemnata, ............. ............................................................................  având funcţia de
...................... ............. ................................................. la ... ......................
CNP ...... .r.* .tî .-r.ir..-.TT.rr.'rî. 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

NOTA: 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

* 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

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.



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.

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

»------------ --- -- 1 '

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



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

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.

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: Serviciul prestat/ Obiectul_____ Venit anual încasat



nume, adresa generator de venit ùcC B i& & e £ol%>
1. Venituri din salarii
1.1. Titular

lo fr r fA- l o f c ï ,  OD

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
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: 
C & . OG. SUD/3

Semnătura:



TRÍÍÍ ( j  >4 & :

Nf, yty- / / ,

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, .....Tiv/, t ...$ . ( 1 £ > . £ . . 7 . având funcţia de .................. .................
la ........f . ................., CNP * domiciliat în
....................................................................... . cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea

- denumirea şi adresa -

Calitatea
detinută

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

1.1.....

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

Unitatea

denumirea şi adresa -

Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

2.1....

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

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

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

prenumele/denumirea şi adresa
Instituţia 

contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul 
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata 
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

1



Titular..................... —
Sot/sotie................. —
Rude de gradul I1* ale titularului ~

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

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

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

Data completării 
...0

gemn^tura



DECLARAŢIE DE AVERE

N ,
Daţii

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

o  h  20¿h-

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

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

M O  T i u  ~ J c ă 4 c / i / având funcţia de

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

¿ / n / / A / / s ' 9 9 ?
r fo T ty -  J b G te /( S

.1

<y 2 o o ÿ > 4 e f i /4 7 7 ftTs-
¿ /o  T / y - /

O

* 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

Titularul

Jc& f /2 . r U / / * 7 t SF------------7—

* 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

f i t / T o f -2 O c g

$ < ¿ 7 0 f Z o o #

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. -



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

3 J A ? /
>

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activită i 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

5.2. Soţ/soţie.

4



6. Venituri din activităi 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:
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: Â B

Nr

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, <ie .... ,
la ....... 5 CNP domiciliat în
................................. ...................................... , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea

denumirea şi adresa -

Calitatea
detinută

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

1.1.....

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

Unitatea

denumirea şi adresa -

Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

2.1 ......

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

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

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

prenumele/denumirea şi adresa
Instituţia 

contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul 
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata 
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

1



Titular..............
Sot/soţie.... .......tt.:
Rude de gradul I ' ale titularului

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

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

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

Semnătura



í  1« 
Mr. d V  / '

í\ )i Â 
'/(te, 20

,"73 4
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, Molnar Petra, 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

NOTA: 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
-

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

1 Prin familie se 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.

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 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.
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

Molnar Petra Tribunalul Arad -  Bd. Gen. V. 
Milea nr. 1, Arad

Grefier 24875 lei

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

Molnar Augustin 
Alexandru

Avocatură Asistenţă juridică 12.000 lei

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:



f g ţ P U N A t y L  A R A D

Wf. vo~ ,  -

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, ....... ...................................................,, având funcţia de .... ,
la 1 .........., CNP domiciliat în
.../ , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în 
declaraţii, declar pe propriaVaspundere:

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

Unitatea

denumirea şi adresa -

Calitatea
detinută

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

1.1.....

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

Unitatea

- denumirea şi adresa -

Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

2.1.....

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

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

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

prenumele/denumirea şi adresa
Instituţia Procedura Tipul Data Durata

contractantă: prin care a contractului încheierii contractului
denumirea şi fost contractului

adresa încredinţat
contractul

Valoarea 
totală a 

contractului

1



Titular.....................
Sot/soţie.................
Rude de gradul I ale titularului

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

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

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

Data completării
Jfc....<a§L  J h . .

Seinnfitura

2



a m ANEXA 1 
f R î l U N A L U L  ARAD

Subsemnatul (a) .NICULA ANGELA, 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

D E C L A R A Ţ IE  D E  A V E R E  Nr, 20 i
r L T ~ f o  o£ ^ 3 A  y

N ota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări
Adresa Categoria* Anul

dobândirii
Suprafaţa Cota

parte
Valoarea de 
impozitare

Modul de 
dobândire

Titularul2

Sântana, jud. Arad 1 0.5 ha Nu o 
cunosc

Moştenire -

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

2. Clădiri

N ota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări
Adresa Categoria* Anul

dobândirii
Suprafaţa Cota

parte
Valoarea

impozabilă
Modul de 
dobândire

Titularul2

Sântana, ~ ' 2 1995 884 mp, 
cu tot cu 
teren, 
anexe şi 
grădină

1/2 Nu o 
cunosc

moştenire Nicula 
Angela / 
Roşu loan

* C ategoriile  indicate sunt: (1) apartam ent; (2) casă  de locuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţii 
com erciale/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. bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Dacia 1310 1 1997 Cumpărare în anul 2007

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



Nota: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu p e  
teritoriu l României la momentul declarării _______________________

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată1

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 1000 EUR 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, 
dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro

Nota: 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

* C ategoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) D epozit bancar sau  
echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri p riva te  de pen sii sau alte sistem e cu 
acumulare

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

Nota: se vor declara inclusiv investiţiile ş i participările în străinătate
Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul* Număr de titluri/cota 
de participare

Valoarea totală la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) H ârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau p ă r ţi sociale în societăţi com erciale; (3) împrumuturi acordate în nume person al

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

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate

V. DATORII



Debite (inclusiv taxe neachitate), 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 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 sau alte asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 300 Euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul generator de 
venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular. . .
1.2. Soţ/soţie. . .
1.3. Copii

* Se exceptează de la  declarare cadourile ş i trataţiile uzuale prim ite  din p a r tea  rudelor de gradul I  ş i II.

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 ota: se vor declara  inclusiv veniturile provenite din străinătate
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresa
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit
Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular Nicula Angela Tribunalul Arad 40.494

1.2. Soţ/soţie
. . .

1.3. Copii Nicula Claudiu Cristian Alocaţie de stat 504
. . .
2. Venituri din activităţi independente
1.1. Titular
. . .
1.2. Soţ/soţie
* . .
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie, etc.
. . .
4. Venituri din investiţii
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie
. . *

5. Venituri din pensii
1.1. Titular



1.2. Soţ/soţie
•

6. Venituri din activităţi agricole
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

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

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

8. Venituri din alte surse
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii 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.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării: Semnătura:
10 iunie 2013 Angela Nicula
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/<Os(Dfi
DECLARAŢIE DE IN T E R E ^"

Subsemnata, . NICULA ANGELA, 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:

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

Unitatea 

- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

1.1.....
NU

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

Unitatea 

- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.....
NU

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

NU

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

NU

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

prenumele/denumirea şi adresa
Instituţia 

contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular......................
Soţ/soţie.................
Rude de gradul I!) ale titularului

Societăţi comerciale/Persoană fizică



autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de 
avocat/Organi zaţi i
neguvernamentale/Fundaţii/Asociaţii21_________________________________________________________________
1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

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

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

Data completării 
..........10 iunie 2013

Semnătura
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DECLARAŢIE DE AVERE 0<5ta- -------- -- ~~

Ş ubsemnatuI/Stihii CTTlITiita, .... . . . . ( . ........................................... . având funcţia de
..... .............................................................................. la ............................................
CNP domiciliul ...*•*. » / n / y .

...................................... , 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

T R 1 B U $ # L/ it A R A D  |

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

A ¿Lo<\ / j ô s$ \Á /?

—
........  ..............T...

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



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

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

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, 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

A )  i l ă c â l o i i  ¿f<po e u £ o

------ — --------

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

* 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 /W g p L S  
fr£ £ i/)r \i ¿WAAj T' T tib ü U th J L (l 3 C 6 J Í , S u

1

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.

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. 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: Seijiţfţpfca:/ .  Datacomple
È Æ . \ . Æ k

5
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subspmnatui/S ubsemnafa^.
la

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

Subsemnatul/Subsemnate l  . . . è& J.Ü .f.. având flmctia de
........uQ & .Q ............... . CNP ............................ ... .niciliat în

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

Unitatea

denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

1.1.....

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

Unitatea

- denumirea şi adresa ■

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

U ( T2.1....

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

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

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

prenumele/denumirea şi adresa
Instituţia Procedura Tipul Data Durata

contractantă: prin care a contractului Încheierii contractului
denumirea şi fost contractului

adresa încredinţat
contractul

Valoarea
totală a

contractului



Titular.....................
Soţ/soţie.................
Rude de gradul I ’ ale titularului NO
Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autori zată/Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii
neguvemamentale/Fundaţii/Asoc iaţi i21
1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

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

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

2



t r t b u n a i - u l  A * * 0

Dato_
D E C L A R A ŢIE  DE A V ER E

Subsemnatul/Subsemnata, MATEI MARIA, având funcţia de GREFIER ŞEF SECŢIE, la TRIBUNALUL 
ARAD -  SECŢIA PENALĂ., CNP domiciliat îr ’
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

Zugău 1 2005 2000 mp '/2 cumpărare Vi Matei Dorel

Laz, 3 2006 1440 mp '/2 cumpărare Vi Matei Dorel

Laz, 3 2008 2880 mp 1/1 moştenire

Laz, 3 2012 2880 mp 1/1 uzucapiune

* 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, 1 2001 98 mp Vi cumpărare Vi Matei Dorel

Laz, 2 2008 220 mp 1/1 moştenire

Zugău 3 2011 130 mp Vi construire Vi Matei Dorel

* 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 1 2010 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.

1



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

NOTĂ: Se vor menţiona toate bunurile aflate 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
Banca Comercială Română 2011 2016 30.000 lei

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
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.

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

Matei T. Maria salar: Tribunalul Arad salariat 48073.

1.2. Soţ/soţie

Matei A. Dorel salar: Compania de Transport 
Public Arad

angajat 11500

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. Sot/sotie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4



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

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:
...... 10 iunie 2013.......



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, MATEI MARIA, având funcţia de .GREFIER, la .TRIBUNALUL ARAD -  
SECŢIA PENALĂ, CNP domiciliat în cunoscând
prevederile art. 292 din Codul penal, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea 

- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

1.1.....

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

Unitatea 

- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.....

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

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

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

prenumele/denumirea şi adresa
Instituţia 

contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.....................
Sot/soţie.................
Rude de gradul I ' ale titularului



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

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

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

Data completării 
. 10 iunie 2013

2



" TRI BUNALUL ARAD

DECLARAŢIE DE AVERE

Nr._____y o  20
D ota______Í 0 J &  O l X .

Subsemnatul/Subsemnata, Anca Lorena Dudaş 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

N O TĂ : 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
N O T Ă : Se vor declam  inclusiv cele aflate în alte tări

Adresa sau zona Categoria* Anul ; Suprafaţa 
dobândirii

Cota-parte Modul de Titularul2 
dobândire

!

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit, (3) casă de vacanţă; (4t) 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

' P rin  fa m ilie  se înţelege soţul/soţia şi copii a fa ţ i  în întreţinerea aces:ora.
2 La „T itu lar” se m enţionează, în  cazul bunurilor p ropni, nnmele proprietarului (citularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor 
în  coproprietate, cota-parte şi num ele coproprietarilor.



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

N O TĂ : 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.

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

Natura bunului i Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat | ; înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

1
j

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 TĂ : 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 

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

Emitent titlu/soci etatea 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:

N O T Ă : Se vor declara inclusiv ce le  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.
N O T Ă : Se vor declara inclusiv pasivele financiare acum ulate în străinătate

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare
ING Bank 2010 2016 28.000 lei

Banca Transilvania - Overdraft 2013 7.000 lei

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

t

L3. Copii

: X  :
* 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)
N O TĂ ; 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: 
10 iunie 2013

5



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Anca Lorena Dudaş având funcţia de Grefier la Tribunalul Arad CNP 
domiciliat în cunoscând prevederile art. 292 din

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

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

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

Unitatea

denumirea şi adresa -

Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

2 . 1 .....

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

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

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

prenumele/denumirea şi adresa

Titular.

Instituţia
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul 
contractului

Data
întlieierii

contractului

Durata
eoiiimeiului

Valoarea
totală a

contractului



Sot/sotie.................. ........... .......; 1 !
Rude de gradul Iu ale titularului

Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care destaşoară profesia de 
avocat Organizaţii
neguvemamemule/Fundaţii/, Asociaţii21
1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

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

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

Data completării Syeţnnătyira
10 iunie 2013

2



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

N r.

DECLARAŢIE DE AVERE
Data

d / / P o .  20 û
h ,  0 6  20J 2 _  / >>

Subsemnatul/Subsemnata, FARCAŞ-NEAMŢ ANDREEA, având foncţia 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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

Arad, 1 2010 63 mp 1/Í Programul
prima-casă

(credit)

Farcaş-Neamţ Andreea

i
-...- y

.... Z\
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit: (3) casă de vdoanţă; (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, potrivii legii

1 P rin  fa m ilie  se înţelege soţul/soţia şi cooii aflaţi în întreţinerea acestora.
2 La „T itu lar” se m enţionează, în  cazul bunurilor proprii, num ele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor 
în  coproprietate, cota-parte şi num ele coproprietarilor.



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

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

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 
N O TĂ : 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 

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

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

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

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:

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

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare
Millennium Bank 2010 2040 33250 euro

Banca Transilvania SA Sucursala Arad 
(Overdraft)

2009 - 8.700 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 străme, 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.

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)

3



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.

A

Data completării: 
...10 iunie 2013...



îUNALüL A RâD Tf
Nr.

SW« Tc o ç  2g / 3

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, ANDREEA FARCAŞ-NEAMŢ, având funcţia de GREFIER, la 
TRIBUNALUL ARAD, CNP domiciliatĂ în

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

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

Unitatea

denumirea şi adresa

Calitatea
detinută

Nr de părţi sociale 
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

1.1.....

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

Unitatea

- denumirea şi adresa -

Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

2.1.....

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
3.1. Membru al Sindicatului Justitia Mehedinţi.

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

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

prenumele/denumirea şi adresa
Institutia Procedura Tipul Data Durata

contractantă: prin care a contractului încheierii ccntraeiului
denumirea şi fost contractului

adresa încredinţai
contractul

Valoarea 
totală a 

contractului

i



Titular.....................
; l 

!
... ...... ........

.....>*
Soţ/sotie.................
Rude de gradul 1 ' ale titularului

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

y

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

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

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

Data completării
07.06.2013

/  Sem/ljiţp/a



DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata Rosianu Cocos Iulia Georgia având funcţia de Grefier la Tribunalul Arad cu domiciliul 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

Nu am.

Categoriile indicate sunt: ( ) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de 
i circuitul civil.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

Nu am.

* 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 WV I 2008 Cunparare

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

1 Prin familie se 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 aliate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul 
declarării.

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 
este acţionar sau asociat/beneficiar de 

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

Nu am.

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:
...........Nu am............................................................................................................................................................
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 am.

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/ObiectuI 
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

Roşianu Cocoş Iulia 
Georgia

Tribunalul Arad Grefier-salarii 17232 lei

1.2. Soţ/soţie

Cocoş Andrei Arin Enel SA Inginer-salarii 73865 lei

1.3. Copii

Cocoş Natalia Maria Alocaţie de stat 800 lei

2. Venituri din activităl i independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie.

6. Venituri din activită i agricole
6.1. Titular

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:
12.06.2013

Semnătura*



t r i b u n a l u l  à ü â n  

N r . _ J Î £ / ^ -----20-?rT
D o ^ z z i E s r

Subsemnata Roşianu Cocoş Iulia Georgia având funcţia de Grefier la Tribunalul Arad cu domiciliul în Arad,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul

în declaraţii, declar pe propria răspundere:

DECLARAŢIE DE INTERESE

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

Unitatea

- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

1.1..... NU

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

Unitatea

denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1..... NU

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

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

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

prenumele/denumirea şi adresa
Instituţia 

contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul 
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata 
contractului

Valoarea
totală a

contractului

Titular........ NU.



Soţ/soţie...........NU.......
Rude de gradul I ’ ale titularului........
NU......
Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii
neguvemamentale/Fundaţii/Asociaţii2)
1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

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

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

Data completării Semnătura 
.... 12.06.2013..........................  ........J rtti.......

2



t r i i u n a l u l  a i a © 

N r..
Dot«_

Subsemnatul/Subsemnai
.  TW foU bM iJtL- Prfc

declaraţii, declar ţie propria nispiindere:

m m !!!....Î^IA... a ^ d  funcţia
CNP domiciliat în

Dsdhd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în

DECLARAŢIE DE INTERESE

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

Unitatea

- denumirea şi adresa

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

1.1......

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

Unitatea 

denumirea şi adresa ■

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1....

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

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

Z

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

prenumele/denumirea şi adresa
Instituţia Procedura Tipul Data Durata

contractantă: prin care a contractului încheierii contractului
denumirea şi fost contractului

adresa încredinţat
contractul

Valoarea 
totală a 

contractului

I;



Titular.....................
Soţ/soţie.................
Rude de gradul I0 ale titularului

Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii
neguvemamentale/Fundaţii/Asociaţu2)
1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

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

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



Nr. 20

M d k A f f r y  W O t t i r .

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

DECLARAŢIE DE AVERE Data_ 1 3 . c i  2 0 _ â i

...... având func,ia ie

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

J J f O V 5 â ô û ï
p V Û

- k G iM L p & v sr 4 iu i¿ o < d o h

A i w v 3 £ o / ô  ,
V.

y jZ A tu fô jfe t w  4â .

V ...... "

.V /
/  -  -

* 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

t i , OITCk X j SüQOj' CAjjnMţîOV?~f li f\//cjrta-
A v o c ţ J L M o Hs.

7
/ / şl

* 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

^ j t h r ÿ o c î a ,  ff& V-q / ¿ 9 9 9

h i s t r ~ J h c fV  N o v e , / â o û 3
............I ......................

- k u 'h r ^ ol&0£>
/

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.



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.

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, cerţii 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:

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

obO^J-f- 4 )0 0  -&r

JLoJP
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CbJiS&aâ < 8,Joo i t j  ,

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele 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

/ f á é v
LyCftAJ  ̂u.m , /!  t * /

1.2. Soţ/seţfe 
AbduuotoK Ñ /'c ¿ l° e ,

j\C  * i  k x w i u - ,
ñ)JU A jJ¿lqh'

5 V 0  h  { •

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 r ñ
ţh u u & U  H t c m k

v m ~ c u  M u & l’ 
iy ( , t x i m r e f p ' jp& tU/K î)& 0

................ /  " f

5.2. Soţ/soţie.
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6. Venituri din activităi 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:
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DECLARAŢIE DE AVERE

TRIBUNALUL ARAD
Nr._ 20

m o . " 1 3 '

Subsemnatul/Subsemnata, Mândru Daniela Marilena, având funcţia de grefier la secţia civilă a 
Tribunalului Arad CNP domiciliul
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 ceie aflate în alte tări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul

* 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

Titularul

Arad, (1) 1991 84 mp */2 Cumpărare Vi - soţul Mândru Petru

Arad, ¡
ii  m (1) 2006 72 mp Contract de 

întreţinere
xh  - soţul Mândru Petru

* 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 Renault Clio 1 2004 cumpărare

Autoturism Renault Scenic 1 2008 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. 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

Milleniumbank/Sucursala Arad împrumut 30.000 Euro
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* 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

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

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. 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: 
12 iunie 2013

Semnăpra:
Hiinipla



Subsemnatul/Subsemnata, Mândru Daniela Marilena având funcţia de grefier la secţia civilă a 
Tribunalului Arad CNP omiciliat în cunoscând
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

....2CW~~

DECLARAŢIE DE INTERESE

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

Unitatea 

denumirea şi adresa -

Calitatea
detinută

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

1.1.NU

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

Unitatea

denumirea şi adresa -

Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

2.1. NU

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

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

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

prenumele/denumirea şi adresa

Titular

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul 
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata 
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

1



Sot/sotie.................
Rude de gradul I1’ ale titularului

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

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

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

Data completării
12.06.2013
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