
DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata 
de Grefier 

Tudor Alexandra , având funcţia 

CNP 

la _JUDECATORIA GALAŢI_ 

, domiciliul 
juu. ^^^uusiauja 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1. 

HţctuniMniilor/^sncictăţilor nationale, ffle.institpţiaor. 
d^ţr iiau fuBdşţiilur uri ale altor orgaiii/iiţii u e g i i v g r l i a m e o t a k ' i ^ i . ' .yi 

Unitatea 
denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

ripembru în onţanele de cnndnccrc, administrare-ţi control, .rciribiitte itun-j 
•• partidelor politice, funcţia deţinută si denumirea pai*tjdului pdliriér"'^^?^ •'^l3?T^rS&?i::^ 

msiv cele dc asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi Civile, obţiiiUte;| 
ui eiLercilăril funcţiilor, mandatelor *>a\i demnităţilor publice fioantatc dc la 

.-Ipifduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital dc stat.şau uiide: 
iăiir7%îtioi:itar: 

5.1 Beirfdaul de contract numde^ 
prenunríe/detMniíea^ adresa 

Instituţia 
cmttadanS: 

Ptocedutapin Tipul Data Durata Valoarea 
carealost contractului mdiderii coTtractului teftaßa 



denunrmeasi 
adiesa 

moedin^ 
ccntiactul 

contractului artactuhn 

Titular 

y 
Sop'so^ 

Rude de gradui l'̂  ale titulamlui > 

Sodetăţi comeiciafc/Pasoană fizică 
autraizafâ/Asoc^femiMe/Calande 
individuale, cabinete asociate, sodetaţi 
civile profesionale sau sodelă^ dvile 
profeaaialecuraspundaelimitatăcare 
desfăşoaiăpiDfesia de avocat/Oti^nizap 
n^uvaramaitak/Fundaţii/Asociaţii^ 

/ 
/ 

/ 

( 

Sodetăţi comeiciafc/Pasoană fizică 
autraizafâ/Asoc^femiMe/Calande 
individuale, cabinete asociate, sodetaţi 
civile profesionale sau sodelă^ dvile 
profeaaialecuraspundaelimitatăcare 
desfăşoaiăpiDfesia de avocat/Oti^nizap 
n^uvaramaitak/Fundaţii/Asociaţii^ 

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

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

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

Data completării Semnătura 


