
JUDECĂTORIA GALAŢI 
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata, ANCA VIORICA, având funcţia de grefier şef secţie civilă l ^ ^ f e ^ ^ ^ a l a t i , 
CNP- , domiciliat în Galaţi, cunoscând*p"fEvederile art. 
292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia' deţin 
următoarele: 

1. Bunuri imobile 
1. Terenuri 

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire 

Titularul 

Categoriile indicate sunt: ( 
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de 

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' 

Galaţi, : (1) 2001 80mp 1/2 Vânzare 
cumpărare 

Anca Sorin Aurelian 

* 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 

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 z¡ 

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

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

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

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

împrumut 

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare 

Valoare totală la zi 
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* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, cerţii Eîcate, 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. 
NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

UniCredit Tiriac Bank 
2008 2018 85.0001ei 

UniCredit Tiriac Bank 
2015 2020 45.0001ei 

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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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. 

Ctne a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa 

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit 

Venit anual încasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular Anca Viorica 

Judecătoria Galaţi M.J. 51606 
1.2. Soţ/soţie 

Anca Sorin Aurel ian 

Tribunalul Galaţi 
M.J. 23569 

1.3. Copii 
Anca Alina 
Anca Dragoş Iulian alocaţie 82 

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 
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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. Copiî 

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării: 
14.06.2016 

Semnatara: 
Viorica i^pca 
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NfN ho fetit 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata,; ^ f P ^ ; ^ - ^ ^ f r , „,. n n - , având funcţia 

CNP , domiciliul <5<^ffy 
7 ! > ~ * • : 1 • T i — • • 1 1—: -—- — ' • 1 

_ J - H , • . - . ' . : , 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1* deţin următoarele: 

'!•) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aliaţi în întreţinerea acestora. 

T. Bunuri imobile 

••' 1. Terenuri • 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în atte ţâri. 

M^ţâridi ir i t /:. 

• • . • . . 

• • - . . . . • . . . . • •• 

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

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

2. Clădiri 

' • N O T Ă : . . : . . . . _ , • . 1 " • 'V : 

Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării; potrivit legii 

Nul Hrn Marca /.Nri'de'&picfitî Anul dt* fabricaţii' Modul de dobândire 

A 

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 T Ă : \ : 

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

Anul dobândirii Valoarea estimată 

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

http://ele.se
file:///iiuf


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 curo 

• N O T Ă : ' 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

-Categoriile indicate• sunt: (I) cont curent sau echivalente-(inclusiv cară); (2) .depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului 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. 

.; *Categoriil<> jndkate\suntsr:.$fy>'Hâ$ţv$e wâhare deţinute:':(titlur:ijd& 
acţiuni sau părţi sociale îfi societăţi :şoft3^ial<e;;j(tyîmpmmutuH dcbrdateM.nUme.persdtial.. ; 

file:///sunt


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

J f o ^ M 
/A/G ftŞfltt im -#r 

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* 

1.1. Titular 

v 1.2. Soţ/soţie 

1.3, Copii 

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



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

NOTĂ: • 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Ijjlipipjltl^^ 
1.1. Titular } pi 

1.2. Soţ/soţie •'• 

1.3. Copii 

w i 
2.1.Titular 

* • . . . 

2.2. Soţ/soţie 

XVeniwridincedarea^osmei^ilor, 
3.1: Titular 

3.2. Soţ/soţie 

)40§m&ri din btvettiiii ' ... • - : • •.' • 
4.1.Titular 

4.2. Soţ/soţie 

•• . • •••••••• 

5.1. Titular 
. • ' : ' 

5,2. Soţ/soţie . 

« « i i ^ ^ . riiii 
6.1. Titular, 

6.2. Soţ/soţie , 



7: Venituri din premii, şi din focuri 

, ; Venit -

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

§. Venituri din alte surse 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 

hp$jo^ _ 
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JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, AVASILICHIOAEI I. LILIANA , având funcţia 
de Grefier la Judecătoria Galaţi , 

CNP , domiciliul Galaţi, 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

m 
Wmm 

si?*** 

IMll V-'" >.$mş> 

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

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

2. Clădiri 

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

1 



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

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 T Ă : 
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 3.000 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 T Ă : 
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 cu 
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. 



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

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

'Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul îşi al 11-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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

^ u i t u | | p l 

• 

1.1. Titular 

Avasilichioaei Liliana Judecătoria Galaţi, str. Brăilei, 
nr. 153 salariu grefier 54717 lei 

1.2. Soţ/soţie 
Avasilichioaei Viorel I.P.J. Galaţi, str. Brăilei, nr. 200 Salariu ofiţer 64528 lei 
1.3. Copii 
Avasilichioaei Andreea Oana student 
||. Venituri din activfiaji independente,f . 
2.1. Titular \ ^ 

\ ^ 
2.2. Soţ/soţie \ ^ 

^ \ 
3. Fetii furi din cedarea folosinţei bumbilor v -
3.1. Titular 

\ 
3.2. Soţ/soţie 

\ 
4. Venituri din investiţii '! "^S^ 1 

4.1. Titular \ 
4.2. Soţ/soţie \ 

5. Venituri din pensii ; ;• N N > v 

5.1. Titular \ 
\ 

5.2. Soţ/soţie 
\ 

6. Venituri din activităţi agricole ',-<! . ' >. \ 
6.1, Titular 

5 
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6.2. Soţ/soţie 

7. Venituri din premii şi din jocuri de riorpe , . %:' •• . -L 
7.1. Titular 

^ \ 
7.2. Soţ/soţie ^ \ 

^ \ 
7.3. Copii 

8. VenUîiridţnqltesurse . ..:J.- ; \ \ 
8.1. Titular 

^ \ 
8,2. Soţ/soţie \ ^ 

8.3. Copii \ ^ 

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

Data completării /Semnătura 

M c , mf 
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JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, BACIU ALINA GEORGIANA , având funcţia de GREFIER, la 
JUDECĂTORIA GALAŢI, CNP domiciliul: GALAŢI, 

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

1. Bunuri imobile 
1, Terenuri 

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire 

Titularul2 

NU ESTE CAZUL 

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 
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire 

Titularul2 

NU ESTE CAZUL 

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

) spaţii comerciale/de 

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 
NU ESTE CAZUL 

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 

NU ESTE CAZUL 

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

Natura bunului 
înstrăinat 

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea 

NU ESTE CAZUL 

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 ESTE CAZUL 

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

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

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 ESTE CAZUL 

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 

l . l . Titular 
NU ESTE CAZUL 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa 

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit 

Venit anual încasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular 
BACIU ALINA 
GEORGIANA 

S.C. SIMPLU IMOBILIAR 
2008 S.R.L. SMARDAN SALARIU 1448 

TRIBUNALUL GALAŢI SALARIU 2140 
3 



1.2 Soţ/Soţie 
NU ESTE CAZUL 
1.3. Copii 

2. Venituri din 
activităţi 
independente 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din 
cedarea folosinţei 
bunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din 
investiţii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5, Venituri din pensii 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie. 

6. Venituri din 
activităţi agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 
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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: 

j.yiMjL.. 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata, BALABAN V. SILVIA-MARIANA, având funcţia de GREFIER la JUDECĂTORIA 
GALAŢI, CNP domiciliul Galaţi, 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie 
răspundere 
că împreună cu familia'* deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

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

— i '• " H a * cuarte-™ i u i 
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

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

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

2. Clădiri 

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

illÉl Wân«*frii-
M o d u i M M î̂itujaţîuîiffi 

Str. Oţelarilor nr.25,bloc 
D.9.E, ap.21, judeţ Galaţi 1 1998 72,90 0,04 Vânzare-

cumpărare 

Balaban 
I.Eugen şi 
Balaban V. 

Silvia 
Mariana 

- - - - - - -

- - - - - - -

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

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

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

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

l N i v d £ j > j K ă t i - MMI 
Autoturism Dacia Logan 1 2005 Credit bancă 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

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

. [r^V*£l 111 lîl^i^ 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

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

^ T f i p u l ^ 

- - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

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

N O T Ă : 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate, 

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

şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a 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* 

l ^ u j ^ ^ u h i i ^ 

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 
îşi al 11-ka 
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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 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

€ É § 1 S ¡|¡¡¡§ 
i/î Venituri.oHipsaiarii : ' 
1.1. Titular 

BALABAN V.SILVIA-
MARIANA Tribunalul Galaţi Grefier 52.673 RON 

(net) 
1.2. Soţ/soţie 

BALABAN I. EUGEN ArcelorMittal SA Galaţi Electrician 
AMC 20.633 RON 

(net) 

1.3. Copii 

BALABAN E.ANDREI-
DAN1EL 

Şcoala Gimnaziala 
"Constantin Gh. 

Marinescu" - Galaţi 
Şcoala 2 Galaţi 

Alocaţie+bursă 586 RON 
(net) 

BALABAN E.CLAUDIU-
ADRIAN 

Icepronav Engineering 
Galaţi Inginer 39.097 RON 

(net) 
2: Veni'tUri din activităţi independente 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

BALABAN I. EUGEN Activităţi Foto-Vìdeo Activităţi Foto-Video 543 RON 
(net) 

BALABAN E.CLAUDIU-
ADRIAN Activităţi Foto-Video Activităţi Foto-Video 543 RON 

(net) 
îf.Vehituwdîn cedarea folosinţeibunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

^Venituri din investiţii: Ü ' ; \ 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

Ş: Veniiuri'duipensii ^ 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

5 
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6. Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

%, Venituri din prem n^dmjocurjde noroc 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii __ 

8. Venituri din alte surse j :f • . y' },"'' 

8.1. Titular _ 

8.2. Soţ/soţie _ _ _ _ _ 

8.3. Copii _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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

Data completării Semnătura 
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JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, _BATÎR MARCELA MIRELA , având funcţia 
de GREFIER la JUDECĂTORIA GALAŢI 

CNP , domiciliul BRĂILA, 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

: .T.tul.rul1:' 

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

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

2. Clădiri 

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



1 

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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

1 .Î.Î:"'̂ -If??'̂ I-i/•'":K>.;k.?'".íV '=';:"'": • 

AUTOTURISM PEUGEOT 1 2007 CONTRACT V-C 

AUTOVEHICUL FORD 1 2006 CONTRACT V-C 

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

la momentul declarării. 

NU ESTE CAZUL 

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

mmm 
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NU ESTE CAZUL 

IV. Active financiare 

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

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

ifilfsillll 
NU ESTE CAZUL 

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

ii|gpiiili:i 
NU ESTE CAZUL 
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^Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

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

N O T A : 
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. 

WRIIIÊËIHŒÊÊÊÊÊÊÊtÊË 
CONTRACT CREDIT ALPHA BANK 2007 2017 22000 

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* 

1.1. Titular NU RESTE CAZUL 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 
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*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul îşi al 11-lea 
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1.1. Titular JUDECĂTORIA BRILA GREFIER REGISTRATOR 15150 

JUDECĂTORIA GALAŢI GREFIER 2149 

1.2. Soţ/soţie LICEUL DE ARTĂ 
HARICLEADARCLEE PROFESOR 18480 

1.3. Copii ALOCAŢIE 1512 

2.1. Titular NU ESTE CAZUL 

2.2. Soţ/soţie 

3.1. Titular NU ESTE CAZUL 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular NU ESTE CAZUL 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular NU ESTE CAZUL 

5.2. Soţ/soţie 

6.1. Titular NU ESTE CAZUL 



6.2. Soţ/soţie 

^Vehhuirï .dinprcjjşit şi. dinjçciiri defôto'roc " '• '• ' - . X -': ; •'" • •• '•• J.'&f? 
7.1. Titular NU ESTE CAZUL 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

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 

\\0<k 201 

Semnătur^ 
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JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, Bercea Georgiana, , având funcţia 
de grefier la Judecătoria Galaţi , 

CNP , domiciliul jud. Galaţi 

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

că împreună cu familia1* deţin următoarele: 

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

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

\divsu sini /oua Categoria* An ui 
dohá ntliiii Suprafaţa Cofa-

parte. 
Modul de 
dobândire Titubimi1' 

-

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

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

2. Clădiri 

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

\di t-Nii sau /una Categoria*. . Anul 
dobândirii Suprafaţa Cota-

[ ) H I Í f 

Modul de 
doliu ndire Titularul2' 

i 

file:///divsu


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

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

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

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

•vă 
\ r . d? bucăţi Anul de lubrica ţii 

: 
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 

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

României la momentul declarării. 

Valoarea estimată f. • 

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

<j Natura bunului 1 Data I Persoana căi re ea re N - Ü 
';. înstrăinat 1 înstrăinării înstrăinai 

Forma 
înstrăinării 

luarea 

2 
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IV. Active financiare 

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

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

Instituţii!£are administrează 
şi adresa acfcsteia . Tipul* Valuta; Deschis în unul Solii, V I I luare la zi -

— ^ 

<f 

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

1 rmiti-nt (illu sucu-tatc:! în care | H T S I K H J : I t-ste 
acţionar sj\u asiiciaf/beiicriciar de îiimrtiinut. • .TIPH$-.-. 

Nuţnăr de titluri/ : 

^ — ~ _ 



^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 slftem 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. 

, Contractat în anul Scildl'llt la 
1 

Valoare,: 
^ 

c 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/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* 

û ûrfeeni.tulu),;, 
•£y= numele; adresa 

ţ^^cryiciul presţatfQbicctijI.. Venitul nnual 
•' ".':lC'"îhcas33if'''-'' 

1.1. Titular : ^ 

1.2. Soţ/soţie 

1 .3. Copii 

http://iI.hu


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

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

''̂ -Hiiimelc,- adr^^^-:^"- ; 

lillllll^ 
1.1. Titular 

Bercea Georgiana 16282 RON 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2;; Venituri din activităţi independente --âv,:. ',=:' — ..,.,*-§!.-•,,.. : * ::-ă^ -•^--•'•^•it-^ 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolfâ.inţeipuiiurîior* .• •'• •: \-y f • f • * : * " Ţ*• * , * . * -î ~ 
3.1. Titular * 

3.2. Soţ/soţie 

4. Veniţimdw:im>e}0 • 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri,dinpensii\ '•- o . ; . \ \ • •. • f i- 'J^ '&^iy'Q^^if i 1 ; . iv 
5.Î. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

(5. Venituri din activităţi: agricole.'' ••' v.:' . . • •V.'i * A; • • "'.; • r ' i '•• 

5 



1 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine » rea li/.at veniliil Sursa venitului: 
Nume. adresa 

Serv ieiul preslat obieclul 
Ui-iiL-rulor de venit 

Venitul anual 
incaşul 

1 i'Hiiwi ititi pivinii ii tt'in jm-iirt Je m m v 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 

6 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, Berdei Andreea Simona , având funcţia 
de Grefier arhivar Ia Judecătoria Galaţi , 

CNP , domiciliul 
Vrancea t 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

lMg|il|lll||l|lll||i|| • Ainfiul rie 
AdivNiisnu/onn (alegoria* dobândirii Suprafaţa parte dobândire 

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

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

2. Clădiri 

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

1 



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

HP*'bucăţi Anul de fabricaţie Ì | : r | Ì ^ : ^ Ì ( ^ d j ^ 

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 T Ă : 
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 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Forma 
înstrăinării Valoarea 

2 

http://Nr.de


IV. Active financiare 

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

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

-'í-ufflrl^aj WÈÊtÊËÊÊEÈÊ 

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



^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: 

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. 

I H i H H i i i i i Scadent la i i i i l i H p É l I i 

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* 

.Cin(; a realizat venitul Sursa venitului: ' kx\ 
numele» adresa í;v¿ generator de venit 

:;
 H^Hiiţi Mutual ̂  

încasat 
1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

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



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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Serviciul prcstiit'0bïectu[ I!1IÍHI 
1.1. Titular Berdei Andreea Simona Salariat Grefier arhivar 16900 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

XVelţiiurldinactivităţilidepeniieme ' :' "' ' ^••ly::!f-}' A ^ " : •. '-'r :' ì r ; ; ' < V ; ; ' • • 

2 . 1 . Titular 

2.2 . Soţ/soţie 

.1 Vi/ÀfiundiniedtMtfjti$mfi.'1hiuttirilmj-'-1ţ-r- •• \ - - 4 ^ - sŞ>--..* ; 'îjpT 3 . 1 . Titular \ 
\ 

3.2 . Soţ/soţie 

. : ; E ; " — j - : "—™~ — ' T 
4'A'eàituriìim investiţii "Â-^ .-. ••i^'Jfcr- : \ :-Iâ 4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. ţeMtuhdinpensit ' ' • "?"'!( • .. f . ^ r i / . 1 \ : .-̂ ÎÎ̂ "1*- : . 'ţ.-:s.i 5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. fâtifturi din activităţi agricole . : . U V " i A - i v . : . , \ " • ' -^ '¿1 , 

6.1. Titular \ 
Y 

6.2. Soţ/soţie \ 
\ 

5 
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....,.,1.11,1 i» v , . , . . , . . . . — • • 1,1,1 ; ,:..«.*• 
StTucuilpi-vMsiL/ohk'cliiJ 

generator de venit încuNal 

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

7.2. Soţ/soţie 

\ ^ 
7.3. Copii 

& Venituri, din alte surse 
8.1. Titular 

\ ^ 
8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 

hs.M.f. 
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JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, BÎGU ELENA-MIHAELA , având funcţia 
de grefier la JUDECĂTORIA GALAŢI , 

CNP domiciliul Mim. Galaţi, 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

j£tfr«>jj. sau zona An ui 1 • 1 
•r * ."î" • * -

Nupniiatu £J;fVíbd;ul de , Titularul 0 

•Wriw.uMll'̂ ]^IIBlFIl:nilUln-u-l.l--->.. .. 

Mun.Galati (garaj) '-i J 1997 52 m 2 Vânzare/ 
cumpărare 

Coproprietate 
Vi Bîgu Marian 

- - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

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

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

2. Clădiri 

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

Aiirt-xit »mi /mm Lv'"„ . * • Anul • ¡Jv, „ , .pateeona* , ,« Suprafaţa :f ** } dobândirii | * 
Cota- ; 
pui-te 

; Modul de 
\ dobândire 1 'itiilurul-1 

- - - - - - -

- - - - - - -

i 



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

.Natura Marca . ; 
-Nr.de bucăţi Anul de fabricaţie Modul di1 ilrihfiiiiliri-

Autoturism Opel Zafira 1 2002 Vânzare-cumpărare 
(coproprietate) 

Autoturism Audi A3 1 1997 Vânzare-cumpărare 
(coproprietate) 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

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

la momentul declarării. 

Descrieri* sumară Anul dobândirii Yulunrva estimară 
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

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

.Natura bun ului I Data I JVrsiiaiia ciílic care s-u Forma loa rea instrăiiiul 1 înstrăinării 1 insl ruinat înstrăinării loa rea 

2 
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IV. Active financiare 

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

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

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia 1 Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/\alnai\- la /i 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

^Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
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. 

Kmiteiit tilIn.Mii'ielalea in care persiiaria este 
acţiniinr M U Í asocia t/beneficiar de împrumut Tipul* .Număr de till uri-' 

cota de participare Valoarea totală la zi 

- - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

3 



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

3. 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 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Cmliinr ( oiitructar in anul Scadent la - Valoare 

UniCredit Tiriac Bank 2011 2021 75.000 

UniCredtt Tiriac Bank 2012 2017 26017,22 

Unicredit Tiriac Bank 2015 2020 14.972,16 

- - - -

- - -

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* 

(ini-a realizat \enitul Sursa M'iiitului: 
iiiimi'fc. adnsii 

Serviciul pri's lat'Obiect ti 1 
"i-iK-rat»r de \ cnit 

Vi-iiilul anual 
încasat 

1.1. Titular - -

- - -

1.2. Soţ/soţie - - -

- - -

1.3. Copii - - -

- - -

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

http://iniii.Ht.il
file:///enitul


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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a reali/iii venitul Sursa venitului: 
numele, adresa v ' i 

Serviciul prestat/Obiectul 
. generator devenit \ Vuitul anual 

încasai 
/'. Venituri din salarii . -; ::- . :.:.:y.v i:: 

1.1. Titular 

Bîgu Elena-Mihaela Galaţi, str. Brăilei, nr. 153 JUSTIŢIE 54.978 

1.2. Soţ/soţie 
Bîgu Marian Galaţi, Prelungirea Traian M.A.I. - I.J.J. Galaţi 25.117. 
1.3. Copii 

Bîgu Răzvan-Mihnea 
Şcoala Gimnazială "Sfanţul Grigorie 

Teologul", Galaţi 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 15 

Elev alocaţie 

2.1. Titular -. - . 
- -

2.2. Soţ/soţie - - -
- - -

3: Venituri din'cedareafoţgşinţei htiiîurildr • \ \ 
3.1. Titular - -

- - -

3.2. Soţ/soţie - - -
- - -

4. Venituri din investiţii :• . • • •• 
4.1. Titular - - -

- - -

4.2. Soţ/soţie - - -
- - -

5. Venituri din pensii . :'• ? i y . • • < • V" : • \ . r 
5.1. Titular - - -

- - -

5.2. Soţ/soţie - - -
- - -

6: Venituri din activităţi agricole ;^ !Sr : : " : , i ' ; p ' V j , : ...... 

6.1. Titular - - -
- - -

6.2. Soţ/soţie - - -

5 
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( i n i 1 a iTiili/iii M'iiilul 
Sursa \L-nilului: 
Nume, adresa 

Semeinl prestat-ol»iecliil 
•ţeiierulnr de venit 

\ i-iiilul anual 
încasai 

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

- - -
7.2. Soţ/soţie - -

- - -
7.3. Copii - - -

- - -

8.1. Titular - - -
- - -

8.2. Soţ/soţie - - -
- - -

8.3. Copii - - -
- - -

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

Data completării Semnătura 

.h.9&h$. 



f\<\ Zi ¡U $ 
JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata BOERU ADRIANA CRIST1NA având funcţia de grefier la judecătoria Galaţi CNP 
domiciliat în loclaitatea Galaţi, judeţul Galaţi 

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 decSara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 1 Suprafaţa 
dobândirii 

Cota-parte Modul de 
dobândire 

Titularul2 

Nu este cazul 

*j — — \ s o 7 V / 

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 este cazul 

* 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 

Nu este cazul 

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 
Nu este cazul 

• 

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

i Natura bunului 
înstrăinat 

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea 

j Nu este cazul 

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 zí 

Nu este cazul 

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

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

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

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

împrumut 

2 



Nu este căzui 

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

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an: Nu 
este cazul 
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 Transilvania Refinanţ la 

23.01.2015 
15.01.2020 40.400 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. Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

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



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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa 

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit 

Venit anual încasat 

1, Venituri din salarii 
1,1. Titular 

BOERU ADRIANA 
CR1STINA 

SALARIU SALARIU 29.321 LEI 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

SÂRBU LEONARD 
CASIAN ALOCAŢIE 

ALOCAŢIE 984 LEI 

2. Venituri din activită i independente 
2.1. Titular 

Nu este cazul 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular 

Nu este cazul 

3.2. Soţ/soţie 
Nu este cazul 

4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 
Nu este cazul 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular 

Nu este cazul 
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5.2. Soţ/soţie. 
Nu este cazul 

6. Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular 

Nu este cazul 

6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

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

Nu este cazul 

7.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7.3. Copii 

Nu este cazul 

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular 

Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie 
Nu este cazul 

8.3. Copii 

Nu este cazul 

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

Data completării: 

5 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE AVERE 

eC 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER 

CNP 

BOERU MIHAELA 
Ia JUDECĂTORIA GALAŢI 

, domiciliul în 

, având funcţia 

jud.Galaţi 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

• ••• •. -- i ; • ̂ *m? 
CalegoriVf dohâudirii I Suprafaţa 

jud.Galaţi 

3 2008 2.000 m.p. Vz 
Vânzare-

cumpărare 
BOERU 
ADRIAN 

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

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

2. Clădiri 

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

' f e ^ A d > e ^ ^ n a : . ; ' : ' : :-"^Attu|:;.;j 

Galaţi, i 2010 52 mp i/i Moştenire -



. . - . 1 

— 1 

i 

2014 60 m.p. Vânzare- BOERU 
jud.Galaţi 2 2014 60 m.p. Vi cumpărare ADRIAN 

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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

î̂ SÎBffl̂ i - i. -_JÍM¿_tde. riidiínflirrife 

Autoturism Matiz i 2007 Vânzare cumpărare 

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

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

la momentul declarării. 

\ ' a ì i ò ^ ' ; > ¥ i . i i i i a t à H-Jp 

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



Natura hunului 

- --. - ìfÉs.tr$ii'ili'àt- •-• 
l>utu 

itisi răinării 
'V . - j ' i - r s u a i i M «. ' ilire care s-u 

înstrăinai 
Furimi 

înstrăinării Valoarea 

IV. Active financiare 

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

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

Instilufia cart-administrează ... 
: ; ;i :y) jj Mrè% acesteia !' " * *n? ' % ' Valuta Deschis iu. anul Soul/vuluare la /i 

^Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
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 lithi.Wietiitea în care persoana este 
uc|ionar sau asociat/beneficiar de împrumut /v Ti pìll* 

- Număr de titluri/ ' \ :ti-.i'j'~." t ...» • : Valoarea totala cota de;par tic»paw:-\••' = .=-
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^Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

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

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

HHHHHHRHHHHHH Contractai in anul Scadent la 

UNICREDIT TIRIAC 2016 15.03.2028 27.000 EURO 

BANCA TRANSILVANIA 2012 12.05.2022 36000 RON 

BANCA TRANSILVANIA 2012 12.05.2017 19000 RON 

BANCA TRANSILVANIA 2012 CARD CREDIT 11000 RON 

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

Cine a realizai venitul Sursa venii ului: 
numele, adresa 

Serv ic iu 1 presi a t/O bice! I I 1 
geiierutnr de venit 

Venitul anual 
încasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul îşi al 11-lea 
4 
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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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

RE; 5 
/. VenitiiW din salarii 
1.1. Titular 

BOERU MIHAELA TRIBUNALUL GALAŢI GREFIER 51.885 RON 

1.2. Soţ/soţie 
BOERU ADRIAN Casa de Pensii Pensionar 25.200 RON 

1.3. Copii 

.\ lcnituridin i/t-tivmiii huli ncndcntr 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4, Venituri din investiţii i 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

.\ 11nituri din 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole] \ 
6.1. Titular 

5 
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6.2. Soţ/soţie 

( ine u realizat venitul 
:;!-:: '1 : - 'S^#í^3^^'^í : J : j-ñ- ji : Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 

incarnii 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroi 
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 

....&-.9L.2?fe 

ii, 'Semnătura 
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JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, BOROŞ SILVIU MIHAI , având funcţia 
de GREFIER la JUDECĂTORIA GALAŢI , 

Mun. Galaţi, 
CNP , domiciliul Galaţi. 

> 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

Adri'o.1 \M\ /ona C'iitvtioria' 
\lllll 

dobândirii Suprafaţa ( nfii-
piirte 

Modal do 
dobândire titularul" 

NU ESTE CAZUL 

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

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

2. Clădiri 

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

\dreia iau /una f nlcgoi ia * Altul 
dobândir i i 

-Mipnitiiţti ( otii-
_j>iirte 

Modul de 
dobândi re Titularul2' 

NU ESTE CAZUL 

^ 1 

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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

• 

Nr. dc bucăţi •\ n ol dc fabricat ic Modul de dobândiri 

NU ESTE CAZUL 

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

la momentul declarării. 

Descriere vumurii Vnul dobândirii Valoarea estimata 

NU ESTE CAZUL 

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

>utur.i bunului Data j l'ersoiinn cal re cure s-a Forinu 1 \ nloarea în^lininat întrrăinării în->l ruinul îiistifiinârii \ nloarea 

2 



IV. Active financiare 

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

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

Iiisiitiitia care adinmiiirva/a ¿. . * * - • ' • Tiptil* , şi adresa acesteia , . * 1 ? L% \ aiul» Dt.Mll lt>î l l IItul Solil'\ali).'irc In /i 

NU ESTE CAZUL 

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

Ki.nucii.i-Mtlu/&<iL'U-'Lutea iu cure persoana utie . 
acţioii.tr sau asociut'lieiieficiai de împrumut cola ele par t ic ipare 

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

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

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

Creditor * * >.* <Waotatmin.il 
NU ESTE CAZUL 

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* 

( ine.i iLiUi/dl >ciutul Supi-i \pnituliir: 
niimelct adresa 

Sen ieiul prestut'ObiectliI 
generaior d.c i cnit 

Venitul anual 
. mcusat 

1.1. Titular NU ESTE CAZUL 

1,2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul îşi al 11-lea 
4 
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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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

( ine ¡1 reali/al \cniiul 
> ^1 • . . 

i Sursa vertitu lo i : * Nerv itriul preslat/Ohiecf u 1 
numele, adresa generator de VOliit 

. \ emtiil anual 
încasnt 

/. Venituri din salari 
1.1. Titular Boroş Silviu Mihai Grefier de şedinţă 30.348 lei 

Judecătoria Galaţi 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

J. Venituri iihi ^cdtuwi hih.\!nhli huuirihir 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4 Venituri din hm 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. J 'enttnri din pensii 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

• 

6, Voturi din activităţi agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 
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'Cine a reali/at \ciiitul % r U m v^iiiruliiî: • 
N uine. Ailiesa 

Seniciu[p.tstat'ohieCt»1 
generator dc\cnu 

VcniiiiTMiual 
îni-asut 

T'i /«fm< il'n ; • ' > / i/w; fm uri ele tr »•.<• 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 
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JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata, BUBULAC ELENA , având funcţia 
de GREFIER la JUDECĂTORIA GALAŢI 

CNP , domiciliul Galaţi, 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau /oua ( a legii r iu Attul L • , Cota- • Modul de 1 • ,r... t . - ,i, i Supratafa :. . . - . - . . . . Titularul' dobândim . :"=;• ţ -parte:•(•• dobândire- j 

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

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

2. Clădiri 

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

Adresa sau /una Categoria*- Anul 
dobândirii Suprafaţa .Cotar 

parle 
Modul de 
dobândire Titularul"' 

i 



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

•Natura Marca \ r . dc 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 

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

la momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

— i — — — • 
. ^ 

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

Natura bunului = P a t a , 'Ì Persoana către cure s-a Forma Valoarea înstrăinat înstrăinării înstrăinai înstrăinării Valoarea 
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IV. Active financiare 

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

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

Instituţia care administrc-u/â 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta. Deschis în anul Sohl.'valiiaru Iu /i 

j 
C • 

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

r.uiitcnt litlir.siiciclulea în care persoana esie 
acţionar snu asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi 

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

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Vahiiire 

6.1? Ar cJco A QO oo o Ltr i 

_ — . _ 

c _—_ 

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

Cine a reuli/at venitul Sursa venitului? 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator devenit 

\ cititul anual 
încasat 

1.1. Titular , — 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
4 
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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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

ScrvtViul prcstat/Obifcţul .yenitidannaT 

L%VeiuWi4in:$alMh,ir _ .. , . . . . 
l.î . Titular 

BUBULAC ELENA JUDECĂTORIA GALAŢI GREFIER 42.000 

1.2. Soţ/soţie 

BUBULAC LAURENŢIU 
INSPECTORATUL 

TERITORIAL AL POLIŢIEI 
DE FRONTIERĂ IAŞI 

AGENT PRINCIPAL 
hePoLi TI S 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 
2.1. Titular 

2,2. Soţ/soţie 

3..Venituri.dty.£edartâjbÎQSţ • * 1- •? ••- ~ •. ţ >. ••? =• ' ' • • • . 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.:,Venituri din investiţii • •• . • ? • ••- ^-i^;>;^-^^^^^-^j-iH._ :^_ v-,V^"^•""'"^•' r ' = ! " ' 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

•6,. Venituri 4inMtivii0. â&f&ţ$v , • 
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6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cinema reaH^t v.enftttl - v.'" Nu niei 'adresa "t-iiL-rafoi de venit 
Venitul atiiud 

încasat ;r 
(ienorpc . . . , r . , ^ . . .- . , - . . > . „ . . . . i : . . . . . ; , 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

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 Ş^unătura 

h<M*&M .. 
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H i s tffaif 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, VJA, _ _ _ _ _ 5 având funcţia 

de W^-U»* la ^ w A c r e ¿ W ' v > ^oWVt . , 
CNP . . . _ , domiciliul 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

\ilrcsa sau zona t. . C a t i g o r i a * ' - dobândirii Suprafaţa Ct*té> 1 

parte 
Modul de 

dobândire I H U U H U I 1 ' 

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

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

2. Clădiri 

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

Adresa sau /mia r a t e i - O r i a * \iiul L - , C o t » - [ M o d u l , d v . , ,_ t2» . , * ,V\. ¡ S t t p r a f a t a í _r , •« T i t u l a r u l dobândirii 1 parte dobândire 
X 

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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

•' Marca Nr. dv biieiiţi '• Anni de fabricaţie 1 Modul 'de dobândiri' 

X̂aV Uns"* V 
vi 

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

la momentul declarării. 

Descriere sumarii [ • Anul dobândirii 
, * 

•'Valoarea iMimaiă 

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

Natura bunului 
îiihlrftimit 

D.ita l'ersmimi eăire I M re s-:i 
înstrăinai ii îustiămut 

l'orni » 
nisirăinărh. \jloareu 
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IV. Active financiare 

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

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

Instituţia care administrează ' 
şi adresa acesteia' lipul* Vuhitu J l)c«¡clm în anat 1 SoIdA a loa re Ia zi 

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

F mitent l i t l i i ' s o c i L M t e a in care persoana esle 
aeţiunur sau asociat/beneficiar de impt H mut Tipul* Număr de titluri 

cuta de participare -\ al narea tuta Ia la zi 

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

3 



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

N O T Ă : 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

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

• ••..•>-* M̂w*&$. 4y : o .Contractat în anul.. Scudeur 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 rcali/at \enitul • • Suma venitului: -: 

numele, adresa 
' Scrticm! presrnt/Obîeetnl 

generator de\enil 
Venitul anuaT 

uicn&al 
1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al ll-ka 
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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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

C ine a reni i/a t >euitul Sui sa \ vnitului: 
numele, adresa 

Seriiviul prestat/Obiectul ¡ \enitul anual 
geneidtoi de Mini i îni.isnt 

I l i l l l l S 
1.1. Titular fc^vK^o* kl M 

1.2. Soţ/soţie ţ^o\^ft/joA «i 

1.3. Copii ^v^wKWx^W LibM.'ix. .dupa" 
(,1 *boA9J c<Sm?«> 

2. Venit uri din activităţi independente 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

, , . . . . 

4. nutai din investiţii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

fi. \ 'viituri din activităţi agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 
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.* i * i Sarsa vwwiiliii: ( înv .1 re.ili/at \unitul 
1 Nuwu.\ adresa 

Sen iciul prestat obiceiul 
iŢeiicrutor de tenii 

Venilul anual 
încasat 

1 'i lUHtr'1 i/.'H /"'( yii/i J. iV/ri im Ui • ut1 'M/Vii 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

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 Semjfiătura 

.hMrl^ 
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JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, BURLACU A CARMEN , având funcţia 
de GREFIER ARHIVAR la JUDECĂTORIA GALAŢI , 

GALAŢI, 
CNP , domiciliul JUD. GALAŢI 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

Adtvsa sau /oua C ale^urla" Anul 
dobândirii 

„ . . Cota-S il lira ta ta 
1 • parle 

Modul de , r.. x , ,n 
titularul 

duliaiidire NU ESTE CAZUL 

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

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

2. Clădiri 

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

\riri-*¡i ^iii /.ini:i Categoria* Anul 
dobândirii suprafaţa Cota-

parte 
Modul de 
dobândi re Titularii l :' 

GALAŢI, 1 2004 52,75 m 2 1/2 CONTRACT 
V-C 

Buriacu Cornel 
Buri acu Carmen 

1 



GALAŢI. : ' 1 2010 50m2 1/4 CONTRACT 
V-C 

Burlacu Cornel 
Burlacu Carmen 

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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

" ': 4' . Natura ' ' = Marca 
s 

Nr; de l|ucă|i Anul de fabricaţie ! Modul de dobândire 

NU ESTE CAZUL 

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

la momentul declarării. 

1. 1 • ;. • : Descrie re M I muri-. Anul dobândirii . Valoarea estimată 

NU ESTE CAZUL 

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

Natura hunului 
înşiră i nur 

Şaţa 
înstrăinării 

Pe renana cuffie care s-a 
înstrăinat 

h u m a 
înstrăinării Yuluaiea 

2 



NU ESTE CAZUL 

IV. Active financiare 

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

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

Instituţia care udmiiiistieu/â 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta D&chişiîn âtful Soïd^àloarVla à f 

NU ESTE CAZUL 

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

liuitent liilir'sncieluU-ii in I M I T persoana este 
acţionar sau asociat'l-eiiefkiar de împrumut Tipul* Număr de titluri¬ 

- cota de participare ¿Valtjiarea totală, la zi 

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

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

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

•1 , ' ' •> 

• . . C r e d i t o r . . . .. Coiitrui-tat în anul ( Scadent la ( Valoare 

NU ESTE CAZUL 

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* 

j: Ciq.e atcali^at reni Mii ! Sursa venitului: 
V: numele, adresa; 

Serviciul prcslat'Obii'CtiiI 
••• generator de venit , 

—^ —: — wffi 

Senilul anual 
încasai 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

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

4 
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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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine :i rculi/sil venitul Sursa u'iiiMilui: ta-m'ciul prc!st:i1/()hiectul Venitul anual 
generator de venit încasat 

I. Venituri din salarii...]•... ,:-]: . .^A ; i i . , J ; ....~,^y:.„: - . , 

1.1. Titular 

BURLACU CARMEN 
JUDECĂTORIA GALAŢI 

STR. Brăilei, nr. 153, jud. 
Galaţi 

GREFIER ARHIVAR 22318 

1.2. Soţ/soţie 
BURLACU CORNEL 

ARCELOR MITTAL ŞOS. 
SMÂRDANNR 1 INGINER 21600 

1.3. Copii 
BURLACU MĂRIA CATRINEL ALOCAŢIE DE STAT 504 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

:5rl/eniMi*iMk:pej^ 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

5 
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6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

( ino a realizat venitul Sursa vcniliilui: 
Nu nie. adi rsu 

Sen k-iul presta! 'ulii.-ciul 
generatur ili' vuiit 

Veli il ui iiiiii.il 
ì l K ' i l M l l 

7. Venituri din premiiLşi din jttcuri de m>roc i 
7 . i . Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura^ 

MiMţ 

6 
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fit • fr-JMC 
JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata, 
BURUIANAELENA , având funcţia 
de GREFIER la JUDECĂTORIA GALAŢI 

CNP , domiciliul jud. Galaţi 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

l isi 
jud. uaiaţi intravilan 2014 499mp 1/2 cumpărare 

Buruiana elena 
Buruiana Ovidiu 
Bogdan 

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

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

2. Clădiri 

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

^••.::v::'-.-.'V^-:-'''---';":-
Slpplaţa' Wm-. dobândire ' 

1 



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

-•;:^":;-.:.;,^uraj;||;::i--: • :• M$r<&'-.-&: ••••:% • i.fSdei-biie®' 
•-

An jildş fabricaţii 

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 T Ă : 
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 3.000 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 T Ă : 
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 cu 
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. 



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

•^ori%cta<^anùl | 

Banca Transilvania 2015 2020 40.000 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* 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 
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*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul îşi al 11-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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

. Cine a reali/at venitul 
t K^ţr- " '.vs-y-v y-^ :• '• 

' j.; iSurjSaviinitu 1 u i: 
numele, adresa 

Serviciul p rest al/O bîectu 1 
generator de venit 

Venitul anual 
încasat U 

1.1. Titular 

BURUIANA ELENA JUDECĂTORIA GALAŢI GREFIER 32421 

1.2. Soţ/soţie 

BURUIANA OVIDIU BOGDAN 

ECO CURIER GLT 
SPEDITION 

EMIR COMPANY SRL, CONDUCĂTOR AUTO 5386 

1.3. Copii 

.?. 1 'suituri Jiu naivităţi / W I - / > I ndcnii-
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. 1 cni/itri din ci Jaiva fnhi.tintt.-i huma ilar 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

5 
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ft. \ 'cuitun Jin iutiviuifi ugricul? 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul 
. . . 

= j:' Sjă jrş̂ .-̂ eftţlbl u ',»!;.; =• j;'=';; j$ei($i€ţuL# 
i:VĴ ?fr,-;v--:'l̂ uiiftfe::â<lri,.>.a generator de venit 

Venitul anual 
TncaNut 

"". 1 cniiuri Jin pivmi: .fi Jin Jacuri Jc noroc 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 

\hM.W}. 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

CNP , domiciliul 

' v având funcţia 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau /onă'jlK Categoria* Anul 
dobândirii 

I M 

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

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

2. Clădiri 

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



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

" Muli.ru Marea :Nr-<|,? !SBiS Anul de fabricaţie Modul de dobândire 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 

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

la momentul declarării. 

Valoarea «stimată : 

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

http://Muli.ru


IV. Active financiare 

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

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

* llifl |§||§§ l ^ h i . i n n . u . 

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

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

3 



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

N O T Ă : 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

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

|ll|i§M' î n
 aoul Scudeut IA 

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* 

.Sursa \ cititului: Serviciul pre.stat'Obieetul ! Venitul anual |;\. 
general or de venit încasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

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

4 



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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

' . ; : '• 

1. Venituri tl'm Miltirii i V^V^S r' 
1.1. Titular (M/)A(\f/fl<& 

f 

1.2^Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi indepeftdetfte- ' ..'Ţ.'.- • ' ' ' • " 
2.1. Titular 

2.2. Sot/soţie 

riw^rJincida^ - . . ^ g j } ^ ^ 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4, Vcnititri din investiţii ': , .v.:.'.f'• v. . iTi-'-'l . ""'*.i'"i,KVv 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. l'enijjţţri din activităţi agriâdlp :•. -
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 



fi" '-s* a»' | •- •'•".vi.M't'j'.L!' 
Cine a real ist venitul 

Serviciul pcestat/ohiL-cluJ 
genunilor t^fii^iiiil; 

Venitul anual 

7. Venituri tiin premii ,\/' imuri _/<• nnnK 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

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

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 

JbJ£Mik. 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

tul/Subsemnata, SubsemnatuJ/SuJbsemnata, 
de 

CNP lomiciliul 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

.Ĵ jjţrXîsa sau zona Catigoria*.! 
."-I" 

\ r iu l 
dobândirii Suprafaţa Mmiuldo 

d o b â n d i r e 
¿Titular 

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

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

2. Clădiri 

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

\drcvi M U Í /una t 'alegoria* 
A n u l 

dubândirii 
S i i p r a f a l a Cotar Modul dé . 

dobândire fiíúlanif" 

a) m i 5°/ M?. 7 / / 

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

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

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

cârc sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

N a t u r a M a r c i i N r \ d e I m e f u i A m i l d e f a b r i c a ţ i e M o d u l d e d i i l f i ' t i i t l i r e 

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

la momentul declarării. 

D e s c r i e r e s u m a r i i A n u l i l i i h â u d i r j i V a l o a r e a i - > l N U ; i l : i 

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

Nil iu i i i bunului 
i l l N f l - i l i l l i l l 

Data 
înstrăinării 

Persoana cătire care s-a 
iliMrăilliit 

l-urma 
inşii uimirii ! Valoarea 

2 
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IV. Active financiare 

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

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

. litsriliitia care administrează " H" •ift . » • . Tipul", şi adresa acesteia . Valuta Desehis in anul! - Sold valoare l:i/i 
:. .: 1 • • • , 

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

r4]Kmit«înt titIu/sock'ta.tejii.în care peţ.'srtaua..est<J. 
acţinii-ir snii ;i«nei:it iH-iuticiar de împrumut Tiptilf .Număr do titluri.-' 

cota de" participare \ âloarea loială 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 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

N O T Ă : 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

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

Creditor 
_ 

fuiirraclutîn anul' Scăderii la Valoare. 1 

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» reali/ar venitul .. Sursa vt nitului: 
numele, adresa Serviciul prestat/Obiectul 

'|:;!;^'j;;;^n|^afer *âg venit •. •: 

Venit iil.aniial 
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 Jl-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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

% Cine a real i /ut venitul . i R / Sui ta veiiiiiilui: 
^;:^:%|ffi|ftiit^, adresa-- .• .;• 

Senic iu l pre-taL-Obiectul 
generalor de venit 

Venitul anua l 

/. Venii uri din salarii. • :' .. •"; \ : v ; , . - . . . ;,' 
1.1. Titular CgUMEhţtyU-

1.2. Soţ/soţie, QePft&ffîJlA 

1.3. Copii 

2,1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor...',.: ' "'/."'' ;'• R; * :-;' - , ; • . ' . . •: • • . 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4,2. Soţ/soţie 

5,1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6: Venituri din act ivi taţi agricole "i. '•:" ** ' ;' ..' . • \ ' : '• 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 



.- , U ' I J U * a real i/u l \ uiitul -: Sursa venitului: 
Numi-, ad resa. H 

Serv ieiul p re» lai'ol Meciul 
«_eiier.iior devenit 

Venitul anual 
.';ţBCaSal|!:.'„. •" 

'*. Venituri Jiu premii şi din jocuri de noroc • , '.: ; * ; 
7.1. Titular 

7.2. Soj/soţie 

7.3. Copit 

8. Venituri din alte surse .. - ;. . • ... — • >. . . • 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

* 

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

Mii,1, ÎITE 

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

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

3 



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

N O T Ă : 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

asemenea bunuri, dacă valoarea 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* 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de ia declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul îşi al il-ka 

4 



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

NOTA: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

' venitul BtliliillliBK '--

tal 

1.1. Titular CdCA i i /¿ . i A«v7^ lo 6öo 

1.2. Soţ/soţie COCA < 7 U S 7 i ' N / e ^ 

1.3. Copii CO CA ftWf<v A¿0CrrTÍé 
eoct\ e ^ s T V 

íÍIÉ.''íVíS£>t,' 
2 .1. Titular ^ 

2.2. Soţ/soţie 

- — • — v w ™ — ™ — i „ • • ; • > —• 

J. Venituri din cedarea folosit) (ei bunţtrilQţ .'!., ' '.- . ;,]•'.....'-
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. l'eriituntfi^ifttâ&tiţii . -;f.'-i.\ ' :t \ ' ' ! " V v / f : ^ : J M ' ^̂ ••v:'|;.'̂ ''''̂ ' 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular \ 
\ 

5.2. Soţ/soţie \ 

6. Venituri din activităţi agricole Ţ ' - a . :• J~ • 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 



7. mnityri din piëmii şi din jófiiri de noroc* 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

v. Venituri din alte w i w 
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 

.\\:?Mm 
Semnătura 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, C ©e \ M% O <5L \ e. A , având funcţia 

de a ^ S U e S ^ la ^<jcApf=-<S et G<a£l€ysH> , 

CNP , domiciliul CkAa^A . 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

\niii fcunrcţfaţa 
—* p« J rxt ţţ î H J- tjfpr. 

• Cntă- i Modul de 

• — — — 

— 

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

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

2. Clădiri 

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

file:///niii


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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

^ N a t u i i i f ^ "fiuren K>. dVtucăţi Anul de fabi iettţiP 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 

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

la momentul declarării. 

\iiulfŞ&mliriî 
—- -—- — 

———-~~ 
• • . 

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

Nalina bunului 
ţnsliâinut 

flata Persoana caţjre care s-a 
înstrăinării Inst ramat 

l orm.i 
înstrăinării Vatoaft ¿11 

" 

. . . ^ 

2 

file:///lndul
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IV. Active financiare 

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

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

Instituţia care adimriisf rea/ă 
si aYlresn acesteia ,-. . Tiptil* lVah4 Deschis înjunil 

- " •— . 

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

Kmţu-iil titlu sociejiitea hi care pţi-soima e.sle Număr de liiluri-' 

—• — 
.. — — * 

" • ~—— 

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

3 



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

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

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

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

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

t oiitnictal în anul Scad cu 1 la \ a loa re 

— . •~—~ 

^ — . _ _ . 

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* 

(. mc a rcali/at venitul Sutsa venitului* Sirviuul prestat Obiectul 
numele, adtesa gincratoi devenit 

\ cnitiil 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 îşi al 11-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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a reali/ut vemhil $iitr$a venitului: j Serviciul pretat/Obiectul î Venitul anual 
numele, adresa generator de venii 1 încasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 
_ 

1.3. Copii 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 
c — — — 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie • / 
T ••" • • • • " • • • • — •• ••• •» — 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 
--"""^ 

" • • n-n-i - j - i - v - i . - -

6. Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie c 
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. r ine u rcili/al venitul Sursa u-nitului: 
.Nume, adresa : 

Sen iciiil presta i/ohiertiil 
iwnţrator ile venii 

Vfenittri aaaâi 

Venituri Jiu priiina >i gfîn jacun >w tuirm 
7.1. Titular 

- , — • " •• • — • 

7.2. Soţ/soţie 
y 

7.3. Copii y 
y 

8.1. Titular 
? 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, Coşeru E. Narcisa-Loredana, , având funcţia 
de grefier la Judecătoria Galaţi » 

CNP , domiciliul în oraş Tg. Bujor, 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau /una < alLiţoria'-
Vinii L „ ; Cota- Modul de . . * . . . . Suprafaţa! i + , . ,. dobândim 1 parte dobândire rituiMi-ui" 

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

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

2. Clădiri 

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

\dresa s;ni /oua Categoria * Anul 
dobândirii Suprafaţa 

C ota-
parte 

Modul de 
dobândire 

1 itidam!" 

r -— — 
) 

—~—.— 

1 

file:///dresa


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

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

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

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

" - ä V 
Vaturii Marea >r. de bucăţi \iml de t'abrieaţie 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 

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

României la momentul declarării. 

Descriere sumară \nul dobândirii Valoarea estimată 

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

Natura, hjinutui. 

_i t 
Data. " 

înstrăinării 
către e.ire s-a 

tinat 
Forma 

. înstrăinării 

2 

file:///niil
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v ^ y 
-> 

IV. Active financiare 

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

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

Instituţia cu re a d m i n i s t r e a z ă 
•ţi . t d r e s i .Hvs te iu 

I ipuP 1 Valuta Deschis în anul Sold valoare Lu /i 

^Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
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. 

r.uiiH'iir lillu-socii-iiiieu în care persoana este 
aclionur sau asociat bencfiiiar de împrumut 

T - i* 1 Niiiuâr, de titluri/ 
11 ' cota de participare Valoarea IbtstlTă layp. 

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

3. 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 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Con fracul in anul Student Ia' Vaici» iv 

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* 

C ine <i r&ili/at \cuitu.1 Sur<a venitului: 
numele, adiesa 

Sen icinl prestat. Obiceiul 
generator de venit 

Venitul anual ' 
încasai 

1.1. Titular 

• 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

x -— 
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*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 
114ea 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat \enîful rsit \ enitului: ! Sen iciut preMat'Ohicctiil 
nu ine Ic. adresa generator de vunit 

1 Venitul anual 
; tuca^at- \ 
1 Venitul anual 
; tuca^at- \ 

1.1. Titular 

Coşeru Nacisa-Loredana Tribunalul Galaţi 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2: Venituri din x- i| 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

• j - *f-JikV-K=s ' — — : 

W-FeniiuWMhWm'cstiiii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

5 



6. Venituri din activităţi agiticole :<- \: 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cîrie a realist veniţii! S U I A » venitului: 
\iime, adresa 

Sen ieiul pretlal'uhicef ul 
yeneratnr devenit 

V«.••inul anual 

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

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

S. \\-nit uri t lin atte surse . . j ; , , ^ ^ . ,i . : 
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 Semnătdra 

6 
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Hk Mmç. 
JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata, DAJBOG MARICICA, având funcţia de grefier, la JUDECĂTORIA GALAŢI, CNP 
domiciliul: GALAŢI, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele: 

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri 

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

GALAŢI (3) 2015 2536,25 '/2 moştenire 
Dajbog Vasilica 
Dajbog Maricica 

GALAŢI (5) 2015 50800 1/3 moştenire Dajboc Ghiţă 
Radu Vasilica 
Dajbog Maricica 

* 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 aliate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire 

Titularul 

Galaţi 
0 ) 2015 51,34 xh moştenire 

Dajbog Vasilica 
Dajbog Maricica 

Galaţi 
(2) 2015 108 Vi moştenire 

Dajbog Vasilica 
Dajbog Maricica 

* 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 d e dobândire 
Autovehicule/autoturisme Dacia Vi 2005 moştenire 

1 Pun 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 coproprielalc, 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 tn 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: 
Nu este cazul. 

NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflaie 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 1 şi al II-lea. 

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

NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
] nume, adresa 

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit 

Venit anual încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1 Titular 

3 



Tribunalul Galaţi grefier Cf. adeverinţei de 
venit - 35183 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie ' 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie. 

6. Venituri din activită i agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

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

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

4 



I 

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 ai datelor menţionate. 

a completării Semnătura^ 



DECLARAŢIE DE AVERE 

având funcţia Su bsemnatu l/Subsemnata, 
de _ 6t£Ret 

CNP 
JOS, (3MJ71 

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

, domiciliul 

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

I. Bunuri imobile 

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

— - •— .— 

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

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

2. Clădiri 

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

"wy* 

Aitutilă 5*ŷ hVIu) * 
Titiifanil2 1 

># 'i •-. 
. — •— — — , — 

1 



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

JiUTCfFutfcrl A0ÚQ 

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

la momentul declarării. 

—~jrss?—^r* *~-

— 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 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 T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instiluţi:) rare rfdminttfreu/rr Iţfuto 

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

- Kt»' itc-n 1 Titlu 'si idei a 1 cfrfi 1 ea re persilu'n a vĂ c 
acţionar «au iihricuit-henctleiaj'.de Împrumut--. 

Virtiiur deplinii/' 
* 1 * 

. cot£depntţticipar£. 

1—T^ci „* •"jHf • 

\ al na rea totală la /i 

— 

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

3 



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

N O T Ă : 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

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

Comiactai în anul 

AOtt JfrOQO 

/OQtOo tOU 

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* 

< incaVedli/at \ ciutul •Sui sa \ chitului: 
nujneli. adieri 

Svniclul-prehtut.Obiectul 
generator de \enit 

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 îşi al 11-lea 

4 
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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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

„ . ,. . ! , [ Siirsa venitului; 
O n e a r e a l ^ t v o i t u l | m m k t M ţ i A a 

Sen iciul priMal/Obiectul 
generator decenii 

Venitul anual 1 
încasat 

1.1. Titular 

#6'00 
1.2. Soţ/soţie cuvM comse 
1.3. Copii 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Veiiiluri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6, Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 
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^ ^ ^ ^ ' ^ ^ Nume, adresa 
~. i'nu'iifi Jm ;"\ wt\ w tliri >ot un .ic nt>r,n 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 

6 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, F u £ T u m ^ L.uMîtiiJA - , având funcţia 
de Gd-eFlafr la ^ u ko^A YO&tfi GAL*Ţi , 
CNP domiciliul 

cunoscând prevederile ari. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia'1 deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

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

A m i l , ( n îu - M o d u l d e i : 

C uU'fSoriii . . . . *»upiiiliiT:i , B , ,. 1 i t i ik i ru l i 
( I O I M I I I I I I I I

 1 p a r l e d n n a i i d i r c 1 

— • — — — 

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

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

2. Clădiri 

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

\ d r e s i i •SAM / u n a ('¡lU-fJiii'ia * 
\ i i u l 

(Johfiudll u 
S n p i J I J I . I 

pai fi* 
M o d u l (k-

d ih i i u l i u 
I n u l n u l I 

— — .— •— -— 

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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

\ i n i i i M II i i Ni iii Inii n i \ i i n l il 1 i lu u i iu M m l u l iii Inii n u l i i 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 

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

la momentul declarării. 

I h t i i k i i M I N I ii i Mml ti I H I I III II \ iii i u i I M I I I I il i 

— . — -— 

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

Y i i u r . i 1 «ii II ii Iu î H.H.i J I I . I I u n i . i u * i I • I I I I . I 

111*11 U N I I l l l - l l 1111 I I II l l M l . H H l i I I M I MII I I I I 

2 
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IV. Active financiare 

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

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

l l M l I l l l l . i i . i l i :iilll1lllMU.i/.i . . . . . . . E 
1 ii ii 1 \ i lul i Di lu t in in ti I *"iM \ il II i 11 / i 

s i i d r i s « i . K C M t i a 1 1 

- — — 

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

1 iiiiiLiu n i i i i * i m L U i u i i i n i t i v i m i _ N i i m i r U n i l i i i i . . m 
\ „ I n i i \ i l i n i i i il 111 /ii ai|ioiMi s . i u . i s o u a i b u u l i c u i d i i i i i p i u m i H 1 cot.i ( k p . n t i u j M r t a 

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

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

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

< uihli i f mii ui ii ni inul ii| t ui 11 \ alu iii 

6-GXDO 

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* 

r . . Mns.i venitului S L I M U M I n riM.il Obiettili , \ (.nilul J I L I M I 
ninnili I J I I A I . i in i I I i I I I v T II ii nu IN n 

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 îşi al 11-lea 
4 
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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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

, . S U I S J M nilului VMicini puM.it Obiulul \un lu l .imul ( mea mili/ai \ cu nul , 1 . 
nunirlr. adroMt serici a tur de venit in t-a sat 

1.1. Titular 

CW^^Moto Stoppe a©-S8â ftw 
1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

111™ 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6.1. Titular 

5 
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6.2. Soţ/soţie 

M I I * I M i i i l i i l m MiMkinl I U L X I it iliUkiiil \ inilul îmi il 
Nume. adus.1 »enu.iior ilc \ inil nuat.it 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

1 

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 Semnăţu/a 

[%P^± 
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JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, GÂLEA DRĂGHICI GHERGHINA , având funcţia 
de APROD Judecătoria Galaţi . 

CNP , domiciliul GALAŢI 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

Adresa s\\i 7011a Antţ} 
dobândim Şuprâfaţa -Cofai 1 Modul de ^ » *u 

dobâjpjjrc1 f 

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

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

2. Clădiri 

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

dobâifdiro 



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

• \atura Marca ''• Nr. de bucăţi Ajiul dc 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 

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

la momentul declarării. 

Descriere sumarii \nul dobândirii Valoarea estimata 
i3^^=— 

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

Natura bunului 
.înstrăinat 

-.">' Data Persoana căi re rare s-a 
înstrăinării -. iiMruinat 

forma '•• 
îii<îtrămăiii' wmmmymm 

Valoarea 

2 
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IV. Active financiare 

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

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

. Instituţia care administrează Jipul* -
-

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

ac ţ ionar vau Hsocial 'beiufîciar de î m p r u m u t eota de par t ic ipare 

3 



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

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

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* 

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 îşi al 11-lea 
4 



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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

• " • A T -

1.1. Titular GALEA DRAGHICI 
GHERGHINA Salariat APROD 

1.2. Soţ/soţie GÀLEA DRAGHICI AUREL PENSIONAR 815 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente \ 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

5 Vemnm din cedarea fiAo"h\i,-lui'i'tiLit \ 
3.1. Titular \ 

3.2. Soţ/soţie 

4 Venituri din investiţii ' \ 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. I culturi din aeLiviU'Hi ayi icoîe \ 
6.1. Titular \ 

\ 
6.2. Soţ/soţie \ 



S ^ i e i t t - V e K t a ^ b i e t ^ ü l Vjenittil agl ia i 

~" l'« »///.((•/ din f»v m i M i/in "»i H/i fA" f. -fV'i 
7 . 1 . Titular \ 

" \ 
7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

> l'etfiMi i /w .Vi7t' i i / i v 

8 . 1 . Titular \ ^ 
8.2. Soţ/soţie ^ \ 
8.3. Copii 

—jSr 

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

Data completării Semnătura 

6 



DECLARAŢIE DE AVERE 

r 
Subsemnatul/Subsemnata, ffîtiC£R.//J iOtiNŞţ , având funcţia 
de hRWftâ. la \)/lâ€e'AT6flt^ (kfaATf , 
CNP , domiciliul __ 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

j.:¡S;;;!iî L:i7-gS!i¡Sfi 
"̂fVMfflBrTi'i' 

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

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

2. Clădiri 

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



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

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

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ IUI 

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

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

3 



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

N O T Ă : 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

asemenea bunuri, dacă valoarea 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* 

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 îşi al 11-lea 

4 



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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

L$vnìtùrì ài fi sàfàiii : 1:. 4. . , li- . 
1.1. Titular . 

1.2. Soţ/soţie .—, 

1.3. Copii . -

2".'Venituri din• itcffvitafi independente - • ';.']'-"' "" .-¡{¿y^.-
2.1. Titular .-

2.2. Soţ/soţie 

3. genìturi din cedarea folosinţeifiunimlor -¿ .;• ;;i 
3.1. Titular .—„. 

3.2. Soţ/soţie . 

pituri din iţ$ştiţii. , . , ^ ! í ; ; . . •' • . . • • ••' j M » y -:M& 
4.1. Titular - — 

4.2. Soţ/soţie . „ —. 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie — — _ . . 

^Yeñjiitri din a0y.itaţi agrk'oleX • Í"v '•--."'•f^-V- ' . - ';!:-V .̂-
6.1. Titular ~—, 

6.2. Soţ/soţie 

5 



7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8:. yfyititri diţî âl/e sfarse-
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 

...ft.\9SÄ 
Semnătura 

6 



DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata, IORDAN VALENTINA GEANINA, având funcţia de GREFIER la .JUDECĂTORIA 
GALAŢI, CNP domiciliul Galaţi, 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că 
împreună cu familia deţin următoarele: 

[) Prin familie se înţelege soţul/soţîa şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

v!-;iÂ|fi'^a.sa.uz<>na "ţ. 
•. ^ 

.Categoria* 
';• •• Anul' > 

dobândirii - Suprafaţa pürte 
Modul de 
dobândire Titularul" 

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

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

2. Clădiri 

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

-jrp&drcgu sau zolia' . r , . . . 3 * . A Anul -
. \-ţ<%£'..| dobândirii Suprafaţa • parte 

: Modul ¿Je,. 
dobâiijite:;. 

litularür' 

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

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

1 



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 bucali Anul de lubricul ie 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 

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

la momentul declarării. 

Descriere sumară A II ni dobândirii \ aloarea estimată 

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

Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
in.st răi nării 

Persoana eä Ire care s-a 
înstrăinat 

l'orniti 
mstrăimirii 

Valoarea 

IV. Active financiare 

2 

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 

file:///iiul
http://lll-.ll
http://IMI.il


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

&Valii!|t£ 

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

t^ificţforiâr - . ş jaB ; a ă ^ ^ / b « h e r t c i a r d e fn^jf^imVî' • 
l i p u l * v ^ ' t S f d e p a r t i c i p a r e a i V a i b a r e a t o t a l ă i â / i 

• i 

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

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

3 
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i 

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 
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* 

: -Cihe.i&italizat .veniţfttf •,/' ' JfVvSiuwşa veuitjijţj|(^i;ţ||'; .Serviciul prwtat^u'cctul 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

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

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

4 



(ini'a realizat venitul Sursa venitului: 
nu in ele. adresa 

Serviciul prestai/Obiectul 
jn-iu-mlui' de venit 

Venitul anual 
"încasat 

1.1. Titular 
IORDAN VALENTINA 
GEANINA 

TRIBUNALUL GALAŢI 
STR. BRĂILEI NR. 153 

GREFIER/SALARIU 31.650 

1.2. Soţ/soţie 

IORDAN GABRIEL IPJ GALAŢI 
STR. BRĂILEI, NR. 200 

AGENT DE POLIŢIE / 
SALARIU 28.000 

1.3. Copii 

2. Venituri din activilăfi 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 

jgmjiW 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine ¡1 real i/a t veni Iul Sursa venitului: 
.Nume. adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
"ciii-ruinr de venit 

\ unitul anual 
încasai 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
7.1. Titular 
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7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 

. . H Ş & M F O 



JUDECĂTORIA GALAŢI 
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata, IVAN IULIANA, având funcţia de grefier, la Judecătoria Galăf 
domiciliul Mun. Galaţi, cunoscând 
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu 
familia1 deţin următoarele: 

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri 

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire 

• « 

Titularul 

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

* Categoriile indicate sunt: (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 ceie aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire 

• T 

Titularul 

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

* 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 Skoda 1 2010 Leasing 

- - - - -

- - - - -

' 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 copropri etate, 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 echivalenţe (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, 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-

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 
Porche Leasing Bucureşti 2010 2017 24.500 euro 

- - -

- - - -

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venit anual încasat 

1.1. Titular - - - -

- - - -

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 

l. Venituri din salarii 
1.1. Titular 

Ivan Iuliana Judecătoria Galaţi 
— Galaţi, str.Brăilei, nr.153 

JUSTIŢIE 52.528 

1.2. Soţ/soţie 

Ivan Cristian Arcelor Mittal Tubular 
Products Galaţi 

-Galaţi, şos.Smârdan, nr.l 
INDUSTRIE 25.700 

1.3. Copii - - -

- - - -

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

- - - -

2.2. Soţ/soţie - - - -

- - - -

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

- - - -

3.2. Soţ/soţie - - - -
- - - -

4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular - - - -

- - - -

4.2. Soţ/soţie - - - -
- - - -

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular - - -

- - - -

5.2. Soţ/soţie. - - - -



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

- - - -

6.2. Soţ/soţie - - - -

- - - -

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. 

Semnătura: 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata JtOLARITZ VIOLETA_ , având funcţia 
de GREFIER la _JUDECĂTORIA GALAŢI 

CNP , domiciliul Galaţi, 
Jud. Galaţi } 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia11 deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

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

\dresu sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

„ . j Cota- ţ Modul de 1 , tn Suprafaţa i fitulnrul 1 j parte | dobândire 

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

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

2. Clădiri 

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

A l ins a sau /una Categoria' . ,'VIU,l .. Su imita ta ; dobândirii 1 1 

Cofa- Modul de 
parte dobândire Titularul2' 

_ . . . _ . . . - T 

Galaţi 

apartament 2012 44,08 mp 1/1 moştenire Kolaritz Violeta 

1 

file:///dresu


e — 

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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

V a t u f â M a r c a .fjjSr- d c b u e ^ 
Ha* * 

Autoturism Dacia Logan 1 2007 cumpărare 

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

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

la momentul declarării. 

D e s c r i e r e s u m a r ă z' - i - . A a i i l d o M n i l i r Ş f - . 

/ 

A -
III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni 

Natura tainului 
înstrăinat înstrăinării 

Fer^â||ircătre c a r ^ S ? 
"înstrăinat înstrăinării 'Paloarea 

2 
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IV. Active financiare 

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

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

Iustini (ia care administrează • 
Valuta 1 :Snid,-valoare la zi 

7 

y 

c 

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

.. Finitpnl tirlu/sucieliilcu în care persoana este Număr dti titluri' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

c _ 

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

N O T Ă : 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

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

C„d i l ( . r C ontrtictÂţ& anul 

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* 

• Ci n i' a rea lizat > eiutu l •HSjţ&a venitului;^ 
ii utilele, adresa' : 

Sen ieiul pr&tnt'Obicctul 

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 lî-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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine n rcali/at venitul 
Slitta u-nitutui: : Semeţul prestat/Obiectul t \ enirul anual 
numele, adres» ] generator de venit . încasat 

l Venituri din salarii 
1.1, Titular 

KOLARITZ VIOLETA JUDECĂTORIA GALAŢI 
Str. Brăilei nr, 153 Grefier 54.542 

1.2. Soţ/soţie 

KOLARITZ MIHAIL DGASPC GALAŢI 
Str. Brăilei nr. 138 B Referent instructor 13.512 

1.3. Copii 

I \ tutun dm i / i m rali independente 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venijuri din cedarea folosinţei bunurilor 
i 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. 11 nitun d:n pensii 
i ' i 5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi afincóle 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 
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Cine a realizai venitul 
- -

Sursa-venitului: 
Nume. adresa ^ 

Serviciul prestat/obiceiul Venitul anual 
geaera tor 4& veftft | încasat 

i i H'iiit i Jhj III i mii >/ ii:n ini un 
7.1. Titular - — • 
7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 
. — — -

V i i niwi't u'ni ahv -io u* 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

~ • 

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

Data completării Semnătura 
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Kr, tflfwt a.* 
JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, LIPCAN IRINA, având funcţia de grefier la Judecător tefef l^^CNP 
domiciliul în Galaţi, cunoscând prevederile 

"art. 326 din Codul penal privind falsui in aeciaraţn, aeciar pe propria raspunaere, că împreună cu familia1 

deţin următoarele: 

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri 

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire 

Titularul2 

- - - - - -

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire 

Titularul2 

< 

judeţul Galaţi 

(2) casă de 
locuit 

2015 96 mp Contract de 
vânzare-
cumpărare 

LIPCAN IRINA/ 
LIPCAN ALEXANDRU 

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

) spaţii comerciale/de 

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

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

autoturism 
Volkswagen 1 2006 Contract de vânzare-

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 ia 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 
l.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/soci etatea în care persoana 
este acţionar sau asociat/beneficiar de 

împrumut 

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare 

Valoare totală la zi 

- - - -
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* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, 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 
TNG Bank N.V. Amsterdam sucursala 
Bucureşti 

2015 2041 212.515 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 

- - -

l .2. Soţ/soţie 

- - - -

1.3. Copii 

- - - -

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

LIPCAN IRINA Judecătoria Galaţi Grefier/ salariu 47.664 lei 

1.2. Soţ/soţie 

LIPCAN 
ALEXANDRU 

Biroul Notarial Claudiu Cornel 
Marina 

Secretar/ salariu 8784 lei 

1.3. Copii 

LIPCAN ANDREEA 
CLARA 
LIPCAN DARIA 
GEORGIANA 

Primăria mun.Galaţi 

Primăria mun.Galaţi 

Alocaţie copil 

Alocaţie copil 

798 lei 

798 lei 

2. Venituri din activită i independente 
2.1. Titular 

- - - -

2.2. Soţ/soţie 

- - - -

3, Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular 

- - - -

3.2. Soţ/soţie 
- - -

4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular 

- - -

4.2. Soţ/soţie 

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

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. Soţ/soţie 
- - -

8.3. Copii 

- - - -

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

ita completai 

5 



DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, LIŢĂ IOANA 

de GREFIER la JUDECĂTORIA GALAŢI 

CNP , domiciliul GALAŢI,! 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia^ deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

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

Adresa i a u /una Categoria A Anul L * - ' . , , . . . . -Suprafaţa dobândim ( * 
( ota- : Modul de i , ' . ! , . . , . 1 Titularul ' parte 'dobândire .- •••• 

• • 

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

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

2. Clădiri 

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

Adresa sau /una Categoria" . Anul 
(Inhândiiii Suprafaţa . Cota¿:-. 

parte 
Modul de : I , ,jţ , . . . . 1 ilutarul dobândire 

GALAŢI, ' i 

1 2011 47,9 i MP 1/1 
CREDIT 

VÂNZARE-
CUMPĂRARE 

LIŢĂ EMILI AN 
LAURENŢIU 

, având funcţia 

1 



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

„^uldcJ^lij^ife; : ^ J u d u l : ^ ^ n d i r ^ : ^ 
' . 

y ^ 

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

la momentul declarării. 

Descriere sumara Anul dobândirii :]: : Valoarea e^timajă 

— — 

c 
~ ' —-

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

Natura bunului 
înstrăinat î n s t r ă i n ă r i i 

Persoana 'c$ţţfe* care s-a 
înstrăinai 

IVrm» 
îrMrfiinârii 

2 
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IV. Active financiare 

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

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

X Instituţia Care adiiihiistfcii/ă ^ ^ ^ ^ 
V : : f ipul* 
~ - - ^ - ^ • • „ 

:\ Valuta 1 Ieşeni* în anul . •;! Sold/valdare la z i 
• • ;. . .•;*•-• 

^Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
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. 

&̂mitţa* ţ i t W s i i H Ţ i e ţ a t p â ̂ jy».*"̂ -. p^Jfsttfli^ este 1,. 
S@di< f̂tt''̂ ^$ociat/bţ̂ r̂ de.'îolpjû ut .. 

- .-.< • tipul* ; N u m ă r de t i t l u r i / ; 
coMde parti^ip^e. V a l o a r e a totală l â /i 

^ 

3 



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

3. 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 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

*• • pwdiţdr y •.*••>* '•CdBiPac^ftn'ălrtii."; ţ - : - s | i d e 4 f c : ^ 
BANCA COMERCIALĂ ROMANĂ 
(LITĂ EMILI AN - LAURENŢIU) 2011 2040 30283 EURO 

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

4 Snrjy» venitului? \.. Scj^iciui^prestat/Obi^ctul ( j , 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii c 

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

4 
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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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a reali/ai venitul Sursa venii ului;; . . 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
.- încasat 

1.1. Titular 

LIŢĂ IOANA TRIBUNALUL GALAŢI GREFIER/SALARIU 29,318 
1.2. Soţ/soţie 

LIŢĂ EMILI AN -LAURENŢIU I.T.P.F. IAŞI AGENT DE POLIŢIE / 
SALARIU 20,280 

1.3. Copii 

2. Venituri clin activităţi indejiendente 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor iPISlfllllll 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

I B I S 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricoL 
6.1. Titular 

5 
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6.2. Soţ/soţie 

{ im-11 rea 1 i/at venitul . Sursaj venitului: 
Nunfe. adresa. '-± 

Si-r\ iciul prestat/obiectul - t 

. genei^t^ţîe venit: ¿1 
-^enîtul anual • 

l ^ & a f l & B ^ ^ '••}• 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

<V. Venituri Jiu alte surse 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 
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f*K ht/m 
Ui- oc iMù 

JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER 

CNP 

MANOLACHE IONELA 
la JUDECĂTORIA GALAŢI 

, domiciliul în Galaţi, 

, având funcţia 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

-j 
:' dohftn.lirii Suprafaţa 

' rit.. 1 parte' 
.Şlodul de 
Sbandire 

WÊÊÊÈÈÈÊÈÈÈÊÊÊÊÈÊÊÊÊÈÊÊÈÊÈËÈÈÊÈÈ 

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

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

2. Clădiri 

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

""votar* 
dobândirii 

S t u f a t a parte 
M o d u l a -

dobândire • 
Galaţi; 

apartament 2003 38 mp 1/2 

Vânzare-
cumpărare cu 

drept de 
habitaţie 

Manolache 
Mihai-Bogdan 
1/2 

1 



viageră 

Galati, 
apartament 2010 60 mp 1/2 

Vânzare 
cumpărare cu 

ipotecă 

Mano lache 
Mihai-Bogdan 
1/2 

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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de lahiicuţie Modul dc dobândire 

Autoturism Matiz 1 1999 Vânzare cumpărare 

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

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

la momentul declarării. 

Desti icre sumară Anul dobândirii ¡ Valoarea estimată 

2 



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

••••'NafiiraBunului, -
Vi.sfn1.nat " '?ltKtrăinari! 

. ; P e r 5 D f t h a - c ă r r > ^ ^ 

IV. Active financiare 

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

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

$. adresa acesçgjft } 
. 

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

I'nirtciu til Iu'societate'*în cure persoana uste 
aetiynar hun asociat/beneficiar de împrumut . 1ipul" •Numur de tuluri/ 

•cotA.dc participare \ a loa rea totalii In si 

3 
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*Categoriiîe 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 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

: :V- Creditor : ContractatuYanuJ Scadenţii* • Valoare-'1-. 

BANCA TRANSILVANIA 2012 15.01.2042 29600 EURO 

BANCA TRANSILVANIA 2012 12.01.2022 23000 RON 

BANCA TRANSILVANIA 2012 DESCOPERIRE 
CONT 14900 RON 

BANCA TRANSILVANIA 2012 CARD CREDIT 12000 RON 

BANCA TRANSILVANIA 2014 2019 17000 RON 

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

: . 
Cine A rwli/attenilul 

:-, Suis» venitului: -.- Serviciul prest&t/O^cctul VcBifu||öual 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

4 



1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

C M , , . , c i i . , , 1 
..,-f, . . . . 4 , . . . .L . 

generator ile \eni( încsUat 

1.1. Titular 

MANOLACHE IONELA TRIBUNALUL GALAŢI GREFIER 52090 RON 

1.2. Soţ/soţie 
MANOLACHE MIHAI-
BOGDAN 

CARREFOUR ROMÂNIA SA CASIER COMERCIAL 13200 RON 

1.3. Copii 
MANOLACHE ERIC-ŞTEFAN ALOCAŢIE 984 RON 
--— — • t . i i. Li... i i : l . u . .,1 l i . . . . . . . . . . l i . V m , , , m ^ . V ^ , . „ „ .. v.v "j;^^^ :,y V̂ î-Î .̂ «J< î <w;.. 
2. Venituri am a, tiviiaţi itutffmuiam-2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

* Kntw i dm n-di.r^i folf^Hti i ••'imitii'ot 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular 

5 
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5.2. Soţ/soţie 

o\ Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Venim» »Du4 t 

11 ' i r t î ' » : Jiti ni emu şl ii>" /•« (/i ^n/«ii 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

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 Semn^ura 

h%:M 
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te 

Vi flfffC 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, Mii ca luliana , având funcţia 
de grefier Ia Judecătoria Galaţi , 

CNP , domiciliul Galaţi, 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

.i dobândirii ' 

. i . . • . . . . . . A 

gájírafa# :':'-^a^^S 
- — 

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

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

2. Clădiri 

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

CategQrîă?1 •• - - Á t t t í í r ' i í 
" "' "3*" *T 

dobândirii 
.Suprafaţa parte 

•.; M o d î a - ^ ^ ' 1 itiilaru'tf^ 

c 

1 



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
. • • r-n . . 

• • ;'.|v;. Natura'- Marea . y Nr. de bucăţi A |̂ul de fabricaţie-

—-

. — 
— — — 

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

la momentul declarării. 

. . . J , ^ , . . . . , . . . . - ^ . . . . : . .... 

Descriere suriiurâ 
• 

Anul dobândii Îi: 

ţ — ^ 

—- " " — 

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

'Natura bunului 
.; ' înstrăinat ••-

Data . ' )• . Jí&l&ária,, către care 
finstrâitfării -•• . înstrăinai 

, :V,Forina':';::^p 
înstrăinării ',- : 

„ -—- — •- ~ _ _ 
.~- '"" 

2 
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IV. Active financiare 

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

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

Instituţia care administrează 
>i adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis in anul • SoiuVvaloare.irt ,• 

" " " " " 

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

Număr de titluri/ 
1 cota de participare Valoarea foiala la /i 

, - • 
" ~ 1 

¿ 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 



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

-'VCreditor IContractatŞ anul ""• ScadentJa ••: 'Vaf6aris-'"-k-:' 
•:• . ••• •••••.••! 

. 1 

- ' ^ ^ 

y ^ 

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* 

™™j •• •—; —;—r*"-"-" " 1 ,1 "~î— 
• 4..-:.- . ..Aâ'-SS'fiii..:: . ' '7-=SS3îtefi£. 

Şiir^vcnitului: Sei^iciuJ prx»sţat/Obf#ţul. • Vwiritul anual .= 

1.1. Titular _ 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii <C _ _ _ _ _ . _ 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al ] 1-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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Sas*:,':. / • . 
;:J£ : % r s a f i t u l u i : ••. S e r v i c i i p r e s t a t / v ^ Venitul anuaŞ 

7.. "VenUtiti dfii salarii T ' • ' '•' ' 
1.1. Titular 

Milea Iuliana Tribunalul Galaţi GREFIER / SALARIU 34.671 LEI 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

•2: Venituri dţnactivităţi independente' .* ' '••0%î-M.-WX-y^ 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea fitlosinfei huntţrihr " 
3.1. Titular y 

3.2. Soţ/soţie / 

•/ Venituri din investiţii •• \ -f . -:

; * 1 .•• . \ / ' . ţ' • : ; î 
4.1. Titular / 

/ 
4.2. Soţ/soţi/ 

/ 
5. Veniturtd&i pensii ? 
5.1. Titular " — • - ' — 

5.2. Soţ/soţie 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 
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("mv a ruuli/.al venitul Mir<a \uiitului: ; Seniciul prestat'onieclul 
Nume, adresa generator do venit 

Venitul anual 
încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri dt: noroc 
7.1. Titular 

y 
7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii ^ . 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

o.J. uopn <-

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

Data completării Sjjmnătura 
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JUDECĂTORIA GALAŢI 
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, MODIGA GABRIELA 
, având funcţia de 

GREFIER , la 
JUDECĂTORIA GALAŢI , CNP 

, domiciliul . .. ....GALAŢI, 

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

deţin următoarele: 

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri 

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire 

Titularul2 

-

-

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire 

Titularul2 

IMOBIL 2001 65 M.P. 1/1 MOŞTENI 
RE 

IMOBIL 2001 36 M.P. 1/2 CONTRAC 
T D E V - C 

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



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

Autovehicul Mercedes Sprinter 
2016 
Vânzare -cump; 

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 ec ii valente (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 

BANCA ROMANEASCA 
2007 2017 26500 LEI 

RAIFFEISEN BANK 
2013 2023 25000 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 înca 

1.1. Titular 



r 
1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţii 
gradul I şi al II-lea. 

e uzuale primite din partea rudelor de 

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 înca 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular 

MODIGA 
GABRIELA 

JUDECĂTORIA GALAŢI GREFIER 39531 

1.2. Soţ/soţie 

MODIGA MIRCEA S.C.COMSAMO CONDUCĂTOR AUTO 28.000 

1.3. Copii 

MODIGA ANDRA -
MIHAELA 
MODIGA LUCIAN 
2. Venituri din activităţi independente 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 



3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie. 

6. Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

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. 

/Semnătura: 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri 

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire 

Titularul 

____ 

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

* 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 dot 

^ ~ 

1 Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflau' 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. 

Subsemnatul/Subsemnata, MOLDOVEANU ALEXANDRA, având funcţia 3&k£zs 
GREFIER REGISTRATOR, la JUDECĂTORIA GALAŢI., CNP 
domiciliul BRĂILA, JUD. 
BRĂILA, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar 
pe propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele: 

DECLARAŢIE DE AVERE 



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 

Valoare 

~~~~— 

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 z 

* 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. 
N O T Ă : 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 înc 

~4JLJTjMar 

1.2. Soţ/soţie 



1.3. Copii 

gradul I şi al II-lea. 

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa 

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit 

Venit anual încasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular SC MONOPRIX SRL 

Jud. Brăila, Str. Plevna, nr. 
176, Brăila 

SPECIALIST MARKETING 6163 LEI 

ASOCIAŢIA PRO EST 
Jud Neamţ, Str. Calistrat 
Hogaş, nr.51, Piatra Neamţ 

SECRETARĂ 5652 LEI 

SC YAZAKI ROMÂNIA 
SRL, Jud. Brăila, Sat. 
Vărsătura 

FORMATOR 900 LEI 

4~.^.JS_oj>^oJie^^^^ 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităi i independente 
2ri^Tiţular 

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 activităj i agricole 

6.2. Soţ/soţie 

" ' 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
7 . l . T & r - - l _ ^ _ 

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: Semnătura: 



DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, , având funcţia 
la 

CNP miieiliul 

' / , , avana n 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

A d r t M i t a II / ' n u Cateiini ia* I Amil ; L * ̂  J t u l i i - Modul tic ; 
' dobaudjjrij J S ' ' i , , ; , l ; U i ' i p a , t e • dobândire 

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

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

2. Clădiri 

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

\dresa /mu (":itejţi»ria" \lllll 
dnb.iudn ii Supi'iit.it.i Cota-

^arte 
Modul <U 
dobândire 1 itulai n i ' 

( ( V / A 
/ > 

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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

" Natura' ' Ylarca "Ni de bucati Ami 1 dt Lihnenţie 
r 

Modul dt- dobândire 

/ 
V 

. . . . . . 

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

la momentul declarării. 

D e s t i icre sumai a Anul dobândirii \ alottrca L-itiui.i(a 

• ' ' ^ . 

\ 

\ 

\ 

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

Vilma tui ii II In i Data l'ei M m n.i catre c u e s-a Forma t 

iiith'âiu.il înxirăiiiarii îiiiliâinar \'a)oàrea 

2 
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IV. Active financiare 

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

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

Instituţia cuie jdiiniiiMrid/.i 
şi adresa acesteia Tipul* \ illllta Descins in anul " ' f So ld /ya^re la . i 

^Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
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 : 
Sc vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

•-. . . * p 1—I—1 1 

: Emitent titlu/societatea m c u r e p e r s o a n a C M C 

a c ţ i o n a r s a u ;isin-i;U.'LieiU-fit'i :ii de î m p r u m u t 
§ | ş M g N u m a i de t u l u r i 
SlP cotii de participare \ f i l o a i e a lofal.i la /i 

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



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

N O T Ă : 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul 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. 

1 miilor ( oiuiacl.il iu .mul Scudeul Iu Valoare \ 

¿0/3 

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* 

N i n s a M - J i l l u l u r 
t m i - a m i l i / . H t i u n u l 

• n u n e l e , u d i i - v i 
S m m u l p u - s l u l O b i t - c l i i l \ i - u i l i i l ¡ i i i u . i l 

gx ' i ier . i tm d e u - i i i i J I K M S . I I 

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 îşi al 11-lea 

4 
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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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: . 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

( irit.- a reali/al \euiliil 
Sur s;i M-Miluliii: 
n u i u i - l e . . i i l i e s u 

V n ieiul pu"»l.il Ohieilul \ emilii .imul 
g e n e i u l i u i l e M - n i l i i u i i M i l 

/. Venituri t/in salarii r: ••̂ V::':'\:::.::P'"T:jl'1-;-.i-il?=:!%:̂ ::"=::=v:!;:: 

1.1. Titular 

i 
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 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie. 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 

.1 

file:///euiliil


< im- .1 îvjli/ai \ cu it ui 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Sur-a senilului: 
Niinif. aillera 

Son ivi.il pivsl.H obiceiul 
«eiiei.ilcir lit- Mint 

\ eniliil .uni.il 
încasat 

Venii m i din premii >/ din jocuri <A tu»<u 

Son ivi.il pivsl.H obiceiul 
«eiiei.ilcir lit- Mint 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

: Vetri/tiri din '• . :- [ - • • •:^ 
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 Seninătiipa 



DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, fi£frC£ / / nfl£^//A//)-~ . »având funcţia 
de G(MlEa M+kA& V XuLPomnAtA- tefilfirf , 
CNP , domiciliul P>MJ}£ 

. . y 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

HNHI uonuiiGfni pupili 
~mmm 

, — - — - — " 

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

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

2. Clădiri 

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



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

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

fin» , a ¥*ffnySyH -J 

^ ^ ^ ^ 

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

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

3 



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

N O T Ă : 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

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

m 

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* 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3, Copii 
y 

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

4 



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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii (tLOCffTlfr STffT //că 
t 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

CVenituriSti ctdaikăfplositifei bunurilor* - i V'* ' ' ' - ' . ^ . ^ t y ^ r . ' ".«• 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

VVehituHdinhtiestiliV -V •> *•'*•;•'-.•.r-^. *• A ' - 4 : -C; '•^•i-^^, - v ^ . ^ 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

SîFefuluritiihpfaMî'- X" • ' < : • • - ' V - 4r •'".•'> --V. ^ ^••••>'(--'r*̂ '̂  • 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

').- W-rviuridintn'tivaâţiugr-Unle •. ... z ^ - * . -* ^ ^ .j&'̂ '.-j 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 



7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8..}X0j0dik;g{îMliK^ •J+r-X' 4 > # r >>. >A ! *V -vă* • r,: ' "•; •' 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, Af££U&A<J T ^ O ^ f ^/Uf^ f~ _ . . având funcţia 

CNP , domiciliul 

cunoscând prevederile art. uz ain i_oaui penai privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1' deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

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

lîifiyîSlil! 

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

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

2. Clădiri 

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

/ 
± /L 

/ 

1 



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Modul de dobândi» 

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

la momentul declarării. 

>ii|gii!lî .!fe|ia!ri&!̂  
-s- j .3:..^. ̂ "\^^yi^:'eVti nilif^":1 

—, 

— 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 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 T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

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

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

N O T Ă : 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

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

C M - Mm 

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* 

1.1. Titular 1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii ^ 

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

4 



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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

/frCOO 
1.3. Copii / 

%Wmiştid$itâ •••CV"Ţ:> .'.:f1^__ î̂ ^r-*^^ ' , ! ¥*. f^--
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5, Venituri Jmpen&u .:; \- ••; •• .,- • •-
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie ^ 

5 



^Pt i lJ iâHft i 

7, V$nitia-i din^>remii de noroc'- -;• "'l-' u- r 
7.1.Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

/MGOUL-MJ 24MQA^ Jf#r 

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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ta TÍ ( m 

JUDECĂTORIA GALAŢI 

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri 

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire 

Titularul2 

-

-

-

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire 

Titularul2 

-

-

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 
-

-

-

! Prin familie se înţelege soţui/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 copioprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. j 

Subsemnatul/Subsemnata, NECULAU VASILICA, având funcţia de grefier, la^^oecâtoria Galaţi, 
CNP.:" domiciliul Galaţi , iud. Galaţi, 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că 
împreună cu familia1 deţin următoarele: 

DECLARAŢIE DE AVERE 



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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată 
-

-

-

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

Natura bunului 
înstrăinat 

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea 

-

-

-

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia 

Tipul* Valuta Deschis în 
anul 

Sold/valoare la zi 

-

-

-

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

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

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

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

împrumut 

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare 

Valoare totală la zi 

-



-

-

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, 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 
- - - -

-

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: 1 Serviciul prestat/Obiectul 
nume, adresa [ generator de venit 

Venit anual încasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular 

NECULAU 
VASILICA 

Judecătoria Galaţi, str. Brăilei 
nr, 153, jud. Galaţi 

salariu grefier 54.559 lei 

1.2. Soţ/soţie 

-

1.3. Copii 

-

2. Venituri din activită i independente 
2.1. Titular 

-

2.2. Soţ/soţie 

-

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular 

-

3.2. Soţ/soţie 
-

4, Venituri din investiţii 
4.1. Titular 

-

4.2. Soţ/soţie 
-

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular 

-

5.2. Soţ/soţie. 
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-

6. Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular 

-

6.2. Soţ/soţie 

-

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

-

7.2. Soţ/soţie 

-

7.3. Copii 

-

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular 

-

8.2. Soţ/soţie 
-

8.3. Copii 

-

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

Data completării: Semnătura: g ..fo&m 
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JUDECĂTORIA GALAŢI 
ţ 

Subsemnatul/Subsemnata, NEDELCU GABRIELA AURELIA, având funcţia de grefier, la 
JUDECĂTORIA GALAŢI, CNP domiciliul: GALAŢI, 

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

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri 

NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire 

Titularul2 

Comuna Vîrlezi, 
judeţul Galaţi agricol 2012 10.000 

m.p. 1/3 moştenire 

Nedelcu Gabriela 
Aurelia 
Mocănaşu Silviu 
Mocănaşu Victor 
Marian 

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

1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de 
n 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' 

apartament 2002 51,48 1/2 Vânzare-
cumpărare 

Nedelcu Gabriela 
Aurelia şi Nedelcu 
Costel 

Casă de 
locuit 2012 1.211 m.p. 1/3 moştenire 

Mocănaşu Măndiţa 
Nedelcu Gabriela 
Aurelia 
Mocănaşu Silviu 
Mocănaşu Victor 
Marian 

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

) spaţii comerciale/dé 

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. 

DECLARAŢIE DE AVERE 



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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 
Autoturism FORD FIESTA 1 2007 Vânzare-cumpărare 

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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată 

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

Natura bunului 
înstrăinat 

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea 

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

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

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia 

Tipul* Valuta Deschis în 
anul 

Sold/valoare la zi 

* Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme de 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior) 
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2. Plasamente, investiţii directe ş i 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, 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. D a t o r i i 

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

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa 

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit 

Venit anual încasat 

1. Venituri din salarii 

l.LTttular 
Nedelcu Gabriela 
Aurelia 

Tribunalul Galaţi, str. Brăilei, 
nr. 153 Salariu grefier la Judec.Galaţi 

52.043 (inclusiv 
drepturi salariale din 

titluri 
executorii) 

1.2. Soţ/soţie 

Nedelcu Costel 
SC NATURA SHOP 

SC CANAL SEA SERVICES SRL 
CONSTANTA din 01.08.2016 

Salariu:2400 lei 
Salariu: 7500 lei 

1.3. Copii PRIMARIA GALAŢI alocaţie stat 42 lunar, după care 84 
lunar 

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 
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5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie. 

6. Venituri din activită i agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

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

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Datapomnletării: SemrÈ&tra: MjlMk. 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata Nicolau Andreea, având funcţia de grefier la Judecătoria Galaţi, CNI , cu 
dom iciliu I în j udeţu 1 Ga laţi 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

)*!• Adresa sau^on;}» 
Ş • • * ' • £ 

if.C^fiegpWâ* & 
••••f Anfil %' 

dobâldiriiî, 
-f. • • ¿ 

S | p r | a ţ ^ 
..... 
. pirtcf 

.^Mddutfde £ 
r dobândire-; •Titularul'' 

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

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

2. Clădiri 

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

^••'M''-: '£fÉ'-—;ff' '':jjf' 
.Caţfgorii* dobândirii. jSupfctfuta -(' , Titularul 

"Ti?-- -: -parte dobândire •-; — — 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 
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*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

^ • • r ^ i Ù r a ^ M ^ 
-S "-"Mr 14- A" ^j! 

•ír.'Ue"'êâi'ati 

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

la momentul declarării. 

Descriere sumară - Aiiul ílubímdírii ' a i r i l y 

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

- Natura bunului 
.i",îifefrâin.at^fe» 

Datti 1 Persoana către care s-a V nU>ar< 

IV. Active financiare 

http://iii.it


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

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

ß' ^ S | ^ v a j f o à ^ a . z i \ • 

B.C.R. Banca pentru locuinţe Depozit 
bancar lei 2011 27.090,35 

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

^Prti^pttitl^/sq^etätea ìn,fcar.efpérs^àha^ste f >' •:- ' 

iyţjpul* .•• 
Numai-delii luri/ 

cola cle: pWtidpW-
• 

•^aloa'rea^ptalalà'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: 

3 
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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 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

-. Creditor 

— — — 

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* 

l .1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

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

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

% ' ' '^ t t Ì !_Ì^f^ , i :
 ' ^ ' ' 5 H ' i. «i>Bp>ätpPjle\.uiil,.r 

\ e n i tul anual 

^ y.;Ly 3..;'-" ^ • - • v ; ~ V V ' • • : . 
1.1. Titular 

NICOLAU ANDREEA TRIBUNALUL GALAŢI GREFIER / SALARIU 2.045 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţîe 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Venitul anual i 
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7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

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 « o m n a h i i â 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de grefier 

CNP 
Galaţi 

NISTOR CECILIA 
la Judecătoria Galaţi 

, domiciliul Galaţi, 

, având funcţia 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafaţa -CdíáO' 

parle 
Modul de 
dobândire Titularul 11 

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

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

2. Clădiri 

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

• Anul 
: Adresa sau zona ' 'Categoria*' , 

... - f» .:. .dobândirii 
Suprafaţa 

Cotar ; 

parte 
'.. Modul de 

dobândire Titularul2' 

1 1993 37,62 - achiziţionare Nitor Eugen şi 
Nistor Cecilia 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

^ g ^ r ^ i ^ ^ ll^^jbujei^ 
Autoturism Opel 1 2005 Contract vânzare cumpărare 

Autoturism Skoda Octavia 1 2000 Contract vânzare cumpărare 

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

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

la momentul declarării. 

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

^strätinarii •••?$;*; ̂ ~:ipgträihät ?r'¿A • i 'ínstrfcíĥ rSfV1:!;!, 

2 
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IV. Active financiare 

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

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

; Instituţia care adniinistrea/ă 

r,;-v şi adtxsa SfiéìJiteia 
Valma ì 1 Deschis îu anul • Sold'valoare la zi 

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

l'V^mitcnt:'Hffù7soej(éSKJÌ&3^ în care persoa^a^ţe'. 
? acţionar sau .a^òéî tS/b;efteficiUr de.ìn1prlÉliftJl't:'>.. tipuri ppaimărde" titluri/ 

.-gu â-de. participare ţ^Mîparea totală la^i';-

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

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

N O T Ă : 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

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

•m. . 
Contractat în anul Scudeulla - Valoare 

UNiCREDIT BANK 2008 2020 18.000 E 

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 H rea li/a t venitul :.. ••. \ venît^ltti: 
numele, adresa 

^-Serviciul prfestat/Obiec^ul 
generator de venit ' 

Veiiitul 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 îşi al 11-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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Ş , , € | ^ a | i i ^ M l ^ 3: -.;ÄSa-venitjjpß, •. 
^ T < f e Ä W e ; : b ! ^ Ä # ' ^ ' ^ 

%viciul^^t/0bte^tti Veniţii 1 anual 

1.1. Titular 

NfSTOR CECILIA Judecătoria Galaţi Grefier 53.222 

1.2. Soţ/soţie 

N1STOR EUGEN Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galaţi Şofer 18.161 

1.3. Copii 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri $ngmâii 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole), J-. • L,-:,.- ........... ..,4'.. W'Oi^4 ''•' Â .'. •'''.. 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 

http://jnii.il


i 4C VSursa -vcn i t tÄ, • -.: 

"•"̂"ak i" t-v5-NU mc;» adresa -j '. ?,-
Venitul anţiul 

?}' Venituri din preniii ţi din jocuri de noroc T ' ' • " . • f ' ' *| " ' f ':-
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte Surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 
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H n St/lut 

DECLARAŢIE DE AVERE 

, având funcţia 

CNP f , domiciliul 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

. . / C a ţ £ g « * 
: dobândirii S ù p i | f a | 

* Cota^; ̂ >MòMu$dé$- • • . Tiiiilanil" 

, 

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

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

2. Clădiri 

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

' : 3 * . y - i«" !: •- v,„fi- T 
-Jg&afàfà sătizona TCăte'goria*' t *jV 

••••'i<â -'- •>«!• •& . R dl ]• dobândirii1 

Suprafaţa vî?otaV-
• paiîte < 

$\Modul <ié?" 
?- d.obâiidife Titularul'1 

— -

1 



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

. ' . : NaturaT". -"-i Nr. de bucăţi A ii u Ide fabricaţie 

/ J>.oc% 
jp^ r Jr 41 ^ 

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

la momentul declarării. 

: . . A l l u l ^ O h ^ i l i i ; ; . ^ . - :h 

--===smf 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 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 T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia •M îinis'tfi 
.'•Tipul* - VJtlutşf ipescfiis ta arf$ if' Sold/valoare la'zi 

ii 

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

tilftiphn cota dcjp£rif£jpa£e Valoarea loială la ix 

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

. Creditor 1 . i K -:\ ^ ^Sc^de^iâ^ 

OTp hankL 

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* 

. . :r. . . - > . - • ••• . i i , . - - -

Cine a reiili/at venitul* -

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de ia declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Îşi al 11-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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

•• ^Cia^ :r^iizaf'-veiîitulf ; 4 <• Sursa venitului: : 
numele, a-dreţa . 

Seniciţil prestai/Obiectul. 
• .leeîeraîorjac ţ?erii£ -a 

Venitul auual 
. încasat 

1.1. Titular A/OVO(L fi/ioo/e-fc^ 
1.2. Soţ/seţie- %360D 

1.3. Copii #/ /ei 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 



LajJi>iir,sa -YeuţtiiJljpj.Ţ, h- \ 

7. Venituri din premii şi din jocuride noroc 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8.: Venituridin alte surse • },-,;:^[- ••• :,.^t, \ •^^M:^o,.. \ :#i:Zi:^ 
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 Semn£ţ>r?a 

iM.Jhf. 
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JUDECĂTORIA GALAŢI 
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, ..OPREA MARIANA ^ g ^ l s ^ » 
având funcţia de GREFIER , la ...JUDECĂTORIA 
GALAŢI , CNP 

, domiciliul GALAŢI 

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

1. Bunuri imobile 
1. Terenuri 

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire 

Titularul2 

Nu este cazul Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire 

Titularul2 

Nu este cazul 
Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este cazul 

* 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 

Nu este cazul 
Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

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 copropri etate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 



2. Bunuri sub forma 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 eie se află sau nu pe teritoriul României la momentul 
declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată 

Nu este cazul 
Nu este cazul Nu este cazul 

HI. 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 este cazul 
Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

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 este cazul 
Nu este cazul Nu este 

cazul 
Nu este 
cazul 

Nu este cazul 

* 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 este cazul 
Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

2 



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

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

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 

Nu este cazul 
Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 
1.3. Copii 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 
* 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 

OPREA MARIANA SALARIU 21690 LEI 
1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 
1.3. Copii 

Nu este cazul 
Nu este cazul 

Nu este cazul Nu este cazul 

2. Venituri din activităţi independente 
2.1. Titular 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 
2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

3.2. Soţ/soţie 
Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 
4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 
4.2. Soţ/soţie 
Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 
5. Venituri din pensii 
5.1. Titular 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 
5.2. Soţ/soţie. 
Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

6. Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular 

Nu este cazul 
Nu este cazul 

Nu este cazul Nu este cazul 

6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

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

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

7.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

7.3. Copii 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie 
Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

8.3. Copii 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

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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JUDECĂTORIA GALAŢI 

Subsemnatul/Subsemnata, ORZAN P. GINA , având funcţia 
de GREFIER la JUDECĂTORIA GALAŢI , 

CNP , domiciliul GALAŢI, 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

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

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

2. Clădiri 

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

r- .... 

i Ij l .::.¡í ¿ j ; 
•;îS'.,.-vle;" :-: - ; ; ' V: 

Gl 
1 2003 55 m.p. 1/2 

Contract 
vânzare -

cumpărare 

ORZAN 
FLORIN -
LUCIAN 

1 

DECLARAŢIE DE AVERE 



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

autoturism Opel Moka 1 2015 2015 

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 T Ă : 
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 3.000 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 T Ă : 
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 cu 
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. 



^Categoriile indicate sunt: (l) 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 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

BRD GALAŢI 2015 2020 35.000 

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* 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

4 



*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al I14ea 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1.Venituri din salarii ' ' / îm- V ;!•'• ţ. ','<' 
1.1. Titular 

ORZAN P. GINA JUDECĂTORIA GALAŢI GREFIER 54.904 

1.2. Soţ/soţie 
ORZAN M. FLORIN LUCIAN S.C. MITTAL STEEL ELECTRICIAN 
1.3. Copii 
ORZAN RADU - ŞTEFAN ALOCAŢIE 

2. Venituri din activităţi independente 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

§ | ^ ^ ^ P I J ^ ^ P v g folosinţei bunurilor ' • * 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

:i||Pe?iftffi|̂ fem i vestiţii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular l 

5.2. Soţ/soţie 

5 



6» Venituri diruaciiyjtăţi''qgricple '• 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

:; § îffcaŞafc > * 
Venii uri Jiu premii ţi din j t icuri de mn\>c 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse zzz:.'z • ;• '•<".. " z z z -«-"B™ z;;; 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, PASCAL CRISTINA DANIELA având funcţia de GREFEIR , 
JUDECĂTORIA GALAŢI, CNP domiciliul GALAŢI, 

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

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

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri: NU ESTE CAZUL 

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

,. Adresii sa'U/oiiii 
Citejioria , \niil 

¿,doMndití^, Su pm ţaţa 
•-

Cota- Modul de 
duh.iii(Iiic Titularul 

i iS l I i i i i imP^I iSiB 

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

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

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

£ I : 1 

\dresa MIM /oua • ( ale_rini:i' \liul l, , ( «)(;«-
dobândirii 1 i parle 

Modul iU 
dobândire ' I it uhi rul~ 

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

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

Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora. 

1 

file:///niil
file:///liul


II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii: NU ESTE CAZUL * 

Marjcsr Nr. de biieaţi 1 \nulde 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 NU ESTE CAZUL 

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

României la momentul declarării. 

Descriere vum ară \niil dobândirii . Valoarea intimată 

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

Vitur.1 bunului 
ulbtiăiual -. 

Dati I\isi 1.1 u,ijL.itrt iArt s ¿1 
insirwiuării ' înstrăinai • 

boi in.i 
«. Vj w t&< 
in.str.aiii.arii' 

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 
NU ESTE CAZUL 

2 
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N O T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

hislilulîa cure ud ITI in ht re A/A 
si ti'di esn .lecslcin Tipul tu lut» Descins îirauul Soţ&râloare la aii-

• 

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

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

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

% F^Uent'ţ,fe|[u^*eietatea4feare persoanac^ie 
-.acţionar sau aWiut/lu>uef(ciiii de împrumut-

1ipnl* 
\umăr de lillm i 

.cntadepartfcipare Valoaiea totală lafyi 

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

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

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

3 



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: NU ESTE 
CAZUL 

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

T s : %'•" r*.' H: -
'• Credibil- C oiilnictai în anul 

S c a d e n t Ia 'f' 1 ^ V a l o a r e -

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* : NU ESTE CAZUL 

{ me a iculi/ul \ e m l u l 
Snivi tiuitului: 
nu niele. ndrcsj 

Serv iei ui presta l 'Ohieel ul 
gem i» toi de vynjl 

Venitul .inimi 
încasai 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

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

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

* - --'«rV* - W - .^14 • '^Saim^fUJtuJiM: S e m n u l prestai/Obiectul, Venitul .inuaj 
One a realizat venitul I n u m ţ - k - i d u s a ' _ ţpm r j ţ w < f e ^ i i t t _ _ " l»£w? d f 
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1 1 1 1 1 1 — - — - — . — " • * l 

J, Venituri din salarii 1.1* Titular 

PASCAL CRISTINA DANIELA JUDECĂTORIA GALAŢI GREFIER 28.958 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2 i I n'/jn n'i'ioii \ 'Ui¡i ; Í 3 Í . ' L ( " . ruK.J.'T 

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 

fi. Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Mus,t \viii)ulm. 
f-y * NliMttalieBi * 

>.m K iu lp r i s i . i t i i b i i L i i i l Vi'iiitul anual 
ÎlUMtttt 

7 ' ^r'-i'in . . ' ' ' Í / ' . L W , v dn 'I-I I . » / F A I I I I U . 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

— ____ _ „ -•- —' 

http://Kiulprisi.it


8.1. Titular 
i 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 
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DECLARAŢIE DE AVERE 
> 

Subsemnatul/Subsemnata, PĂUN GHERGHINA, având funcţia de GREFIER ia JUDECĂTORIA 

GALAŢI, CNP- domiciliul în Galaţi, 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

/ / / . / / , / . / 

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

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

2. Clădiri 

N O T Ă : : 

Sé vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

: * S i ? 
Galaţi, apartament 2003 60 m.p 1/2 rate Păun Ilie/Păun 

Gherghina 

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



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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

autoturism WWGOLF 1 

" ^ i « « ^ ^ l » V u ^ ^ 3 B ^ ^ ^ 

2001 . V/C 

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 T Ă : 
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 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Î Sriî  
/ / / / 

IV. Active financiare 



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

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

IliiilllPf*̂  ş i ş 

/ / 

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

: ^ P r î t a l â i ; S l | 

/ / / 

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

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



N O T Ă : 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul 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. 

•'• 3 ui-.-:.;.- J 

Unicredit Tiriac Bank 2014 2019 45.000 RON 

(refmanţare) 

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* 

1.1. Titular / / i 

1.2. Sot/sotie / / i 

1.3. Copii / / i 

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

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

l-.WèmiuHaìti-saìàiii 
1.1. Titular 

PAUN GHERGHINA JUDECĂTORIA GALAŢI GREFIER 71.305 

1.2. Sot/sotie 
PAUN ILIE S.C.GRANEX S.R.L MARINAR 25.200 
1.3. Copii 

PĂUN MEDEEA ELENA ALOCAŢIE PRIMARIA MUN. 
GALAŢI 

2,¿V.ehitfirí'düj activităţi indepéndete 
2.1. Titular 

2.2. Sot/sotie 

3.1. Titular 

3.2. Sot/sotie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular 

5.2. Sot/sotie 

6.1. Titular 

6.2. Sot/sotie 

5 



7.1. Titular / / / 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8.1. Titular / 7 - / 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

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

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

I. B u n u r i imobi l e 

1. T e r e n u r i 
N O T Ă : 
S e vor declara inclusiv ce le aflate în alte ţări. 

Vill'L'Sii satl /uliii Categori.r Suprafaţa: ( ola- Modul dţY 
(tobâtidihef MtuluMil1' Vill'L'Sii satl /uliii MtuluMil1' 

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

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

2. Clădiri 

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

jŞ&ţuud..----
fftttântliHi dobândire 1 "?™TiWlaral,>-^ 

————> 

1 



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
- • •• . . JJJ-.. . . . 

.Murea 
, , : , . „ „ -„ , , '.7 fit.. • 

Anul dc fabric .i|if Modul de dublii uliu.- V 

(Opel / 
( — 7 

. . R, 

/ 

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

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

la momentul declarării. 

. : Yaloarda csgmat& -

y " 

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

IŞatttţa tymulfâ 
îâţtritiiiptt ., înstrăinării Valoarea •:;:'[ 

- -



ÍV. Ac t iv* f inanc iare 

1. C o n t u r i şi depoz i t e bancare , fonduri d e investiţ i i , f o r m e ech iva lente d e e c o n o m i s i r e şi invest ire , 
inc lus iv cârdur i l e d e credi t , d a c ă v a l o a r e a î n s u m a t ă a tuturor aces tora depăşeş te S.000 d e e u r o 

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

Instituţia «re admîrtistreiuiă '• 
*« adres* acesteia Tipul* jRescuis ta noul S o l d ' i a l u i i r v l a / i ~ 

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

2 . P l a s a m e n t e , invest i ţ i i d i rec te şi î m p r u m u t u r i acordate , d a c ă v a l o a r e a d e p iaţă î n s u m a t ă a t u t u r o r 
aces tora d e p ă ş e ş t e 5 .000 de e u r o 

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

Mmitent fitiu/vu-iciatea fa ¿are pet^oaua este 
acţiunai' * ¡ . t u : i>in . i ; it bcmfieiiii' de împrumut Tfpul* ¿N'umár de titluri/ 

enfade partifciyşjtre Valoarea totală Ja:zt 

T 
*Cntegoriik indicate sunt: (!) hârtii de valoare da{inute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 

acţiuni sau pâr fi sociale in societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în mane personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

N O T Ă : 

Se vor declara inclusiv 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 acumulate în străinătate. 

CrctiiMrr -. 'i 
. . . . 

(tmtr<iii:il în anul : 'Scadent Ia Valoare ; 

2-O/jS 
^ 

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* 

C. iiu-a reali/ut venitul Sţtrss venitului; 
- pjpumkyftdrem .-:-ţ 

Smiclul uresliil/Ohtattul 
ueiierauir de vcâi! . 

Venitul aotiiit 
încasat 

1.1. Titular 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 li-iea. 
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V I I . V e n i t u r i ale d e c l a r a n t u l u i şi a le m e m b r i l o r săi de famil ie , real izate în u l t imul an fiscal î n c h e i a t 
(potr iv i t art . 4 1 d in L e g e a nr. 5 7 1 / 2 0 0 3 privind C o d u l fiscal, cu modif icăr i le şi c o m p l e t ă r i l e u l t er ioare ) 

N O T A : 
S e vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cin? ii realizat venitul Su ÎMI ti-inluliii: ! Srrv itili I presimt Unce tul 
j generator di venit 

\ t-ninil .11111:11 
ifiL':i«;i! 

/. Venituri din &aiùrii 
1.1. Titular 

t-2. Soţ/soţie • ^ 1 , , 

^n^momfW fosa?- tmmy s^hyuM 
1.3. Copii / 

•2. Venituri din activităţi hy&ppwfcuià 
2.1 . Titular 

2.2. Soţ /soţ ie 

3. Venituri dm cedarea folosinţei bt0imiţity\ 
3 .1 . Titular 

3.2 . Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 
4 . 1 . Titular 

Z 
4.2 . Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 
6.1 . Titular 

6.2. Soţ/soţie 
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" -\-Nwmlk^tn:, î i^neraWd* venit ! mc;is;it 

7. VeniturittinpwmiiţiiimloincHtfenoroi 
7.1 . Titular —-> 

7.2. Soţ/soţ ie y 
y 

7.3. Copii 

8. Venituri 4m^M^i«0^ 8.1 . Titular / 
/ 

8.2. Soţ/soţ ie y 
y 

8.3. Copii 

P r e z e n t a dec laraţ ie const i tu ie act pub l i c şi r ă s p u n d potr iv i t legi i penale p e n t r u inexac t i ta tea s a u 
c a r a c t e r u l i n c o m p l e t a l date lor menţ ionate . 

D a t a comple tăr i i S e m n ă t u r a 

ft.9i?.Mr? 
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JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, EMANUELA PÂRVU, având funcţia de grefier, la JUDECĂTORIA 
GALAŢI, CNP : : domiciliul: GALAŢI, 
JUDEŢUL GALAŢI, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 
propria răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele: 

1. Bunuri imobile 
1. Terenuri 

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire 

Titularul2 

Nu este cazul - - - - - -

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire 

Titularul2 

apartament 2002 1/2 cumpărare Parvu Emanuela 
Parvu Dragos Cătălin 

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

II. Bunuri mobile 
I. 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 
Seat Leon 1 2010 Cumpărare rate 

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

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 
Nu este cazul 

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 este cazul 

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 este cazul 

* 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 este cazul 
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* 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 este cazul 

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 
Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie Nu este cazul 

1.3. Copii 
Nu este cazul 

* 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 1 Sursa venitului: 
j nume, adresa 

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit 

Venit anual încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1 Titular 
EMANUELA PÂRVU SALARIU 52.528 

1.2. Soţ 
PÂRVU DRAGOS 
CĂTĂLIN 

SALARIU -

1.3. Copii 
Nu este cazul 

2. Venituri din activităţi independente 
2.1. Titular 

Nu este cazul 

2.2. Soţ/soţie 
Nu este cazul 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular 

Nu este cazul 

3.2. Soţ/soţie Nu este cazul 

4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie Nu este cazul 

5. Venituri din pensii 
5.1. Titular Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie. Nu este cazul 

6. Venituri din activită i agricole 
6.1. Titular 

Nu este cazul J 
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6.2. Soţ/soţie 
Nu este cazul 

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

Nu este cazul 

7.2. Soţ/soţie 
Nu este cazul 

7.3. Copii 
Nu este cazul 

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular 

Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie Nu este cazul 

8.3. Copii 
Nu este cazul 

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

Data completării Semrîatuylja: 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, , , având funcţia 
de A&hf V/hC la *f </A£rXmo&fA ^rWffl . 

CNP ^ • domiciliul 

a^Lrv^h : : , 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1-1 deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

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

• — - — 

- ^ 

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

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

2. Clădiri 

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



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

f 

Anul de fabricaţie Modul dc 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 

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

la momentul declarării. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 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 T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

X: Instituţia c a r e ^ f i i i • 

î n c h i s in anul f j j i i r 

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

_____ 

^ ^ ^ ^ 

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

N O T Ă : 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a 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* 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

?. nhifiirìaìhs'àtaih):: ' 
1.1. Titular 

3IÎ 
1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi mdepenifenté 

J, yen¡t¡j!ri.a¿fícedaf%#fQhsty { , ? 

•f. l'cnifüridin in\\ slit ii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venitţtri din pensii 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

(' Venituri din aciiviíáii wh •ole... 
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^ % ^ i t ^ ^ ^ j d ^ - - â ^ j ^ / :*f* ' - ; J 1 • • ^ ' - - ^ - ^ 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 



DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, JPOPESCU MIRELA ADRIANA , având funcţia 
de GREFIER ŞEF la JUDECĂTORIA GALAŢI 

CNP , domiciliul GALAŢI, 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

Mili Ml MPii 
Galaţi, 3 - curţi 

construcţii 2012 320 mp 100% donaţie Popescu 
Dumitru 

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

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

2. Clădiri 

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

^atejgorjâ'k dobândirii Suprafaţa 
•̂ ^̂ -•••'•JgBv "diabandAţe ¥ 

Galaţi, i 2000 50 mp 1/2 cumpărare V% Popescu Mírela 
VT. Nisip Cristian 

Galaţi, 2 2012 134 mp 1/2 edificare Popescu Dumitru 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Autoturism Hyundai Accent 1 2001 cumpărare 

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

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

la momentul declarării. 

.'. Descriere sumara • ••• *-v-

Nu este cazul 

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

• ' S î n s V £ a j y n a t ' £ ' . ' ^înşirămariiŞ 

xh P l e F s o a n i â ^ ă ' t r e ^ré=Sssl^ '? 
7 :insli'ăjiial 

- I ' o r m ^ T . ^ 
.: î n s t r ă i n a r n \ , - ï 

Nu este cazul 
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IV. Active financiare 

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

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

iMiii 
Nu este cazul 

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

Nu este cazul 

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

3 



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

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

Nu este cazul 

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* 

( mo a.rea i/atmenitul - • iîmelev a.d fosa i'<h- ,.i ••+y^gcnerajor., ,d]e«yciţitş.. 
1.1. Titular Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie Nu este cazul 

1.3. Copii Nu este cazul 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul îşi al 114ea 
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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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

^^^erScmPe^^^i 

1.1. Titular 

POPESCU MIRELA ADRIANA Judecătoria Galaţi, str. Brăilei 
nr. 153 Grefier-şef secţie 37.967 

1.2. Soţ/soţie 

NISIP CRISTIAN ArcelorMittal Galaţi, str. 
Smârdan nr. 1 Finisator 13750 

POPESCU DUMITRU (din 
23.11.2015) Noy Business Transaction SRL Şofer 1570 

1.3. Copii 
NISIP IOANA CRISTINA Alocaţie de stat 798 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5, Venituri diri^e^sî-fi^-. , ' •• H ) • : t • ' • ' • ' . ^ ' - I I l i f e : . - ^C::;i_i . ' ^ ^ ^ Ţ i ^ V ; 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

^ifemtwi;d^ \ ~ ^ : - ; M ' ^ ; ^ , : L : i „ . . , . 0 ^ : ? * - ; - i i 

6.1. Titular 
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6.2. Soţ/soţie 

,:^$ufsav,fe]ăiîufuhfe$ $Serviciulpi^taféób1iÌct!uìi ^.nttâlahjiajl 

7. ; Venituri din premii şi din jocuri de noroc ,\" /L-il̂ . Aj[-;V \fCM;f.:-L. 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, RADU GEANINA , având funcţia 
de „GREFIER la JUDECĂTORIA GALAŢI 

CNP , domiciliul JUD. GALAŢI 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

\dresa-vauzuna |;=:]é^ego!¿l'i 
Anul 

V=ldp;l>âria.iir:ii 
Suprafaţa Mudili de 

dobândire Titularul" 

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

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

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona •:pă'te^iaj-. ¿-l'A.ftui, 
dobândi ii i "MI piálala .^Cfiía^v. 

parte 
Modul de 
dobândire Titularul2' 

1 > 

file:///dresa-vauzuna


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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

^mif^itbricam-: 

AUTOTURISM MERCEDES BENZ 1 2001 VÂNZARE -
CUMPĂRARE 

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

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

la momentul declarării. 

-

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

—' . — 

— 

2 



1 

IV. Active financiare 

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

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

: ^ ^ ^ ţ ^ ^ d r * ; s a ^ ^ : ? ^ : ^ : : ; ^ 
I^nsTo^nu* 

BCR 

FONDURI 
DE 

INVESTIŢI 
I 

LEI 2015 70.500 

1 

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

;'-ic(i®P|^'rllSipSr^ mâ!loîiiftj&ă io'jâ km- *i 
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^Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

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

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 
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* 

1.1. Titular ţ 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

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

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

încas:itL:> 

1.1. Titular 

RADU GEANINA JUDECĂTORIA GALAŢI GREFIER 33.158 

1.2. Soţ/soţie 

RADU CLAUDIU S.C.STAER 
INTERNATIONAL S.A 

ANSAMBLATOR 
TEXTILE 16.000 

1.3. Copii ^ 

? Venituri din activităţi iitikptinknb:* '" 
2.1. Titular \ 

\ 
2.2. Soţ/soţie \ 

\ 
- - - i . . ţ -

3.1. Titular \ 
\ 

3.2. Soţ/soţie 

\ 
4;i$qhitim din invenţii 

- - - ă - . 

: 
4.1. Titular \ 

\ 
4.2. Soţ/soţie \ \ 
•S.jffemturi din pefi&tfe.}. 
5.1. Titular \ 

\ 
5.2. Soţ/soţie \ 
o^ejiititri din activităţi agricole ' ' Î" " 

• 

6.1. Titular 

5 
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"1 

6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizai \ enitul Sursa wnittilui: 
Nume. aii resa^f $0 1: 

Smidulpreslar/ubieclul 
ai-nerulur de venit 

Veuituianirag 

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

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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 Se^niiăTiura) 
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JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Grefier 

CNP 

STAICU MARGARETA 
la JUDECĂTORIA GALAŢI 

, domiciliul jud.Galaţi 

, având funcţia 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul .; 
dobândirii Suprafaţa parte 

Modul de 
dobândire Titularul'' 

; :V- • li.:- .V' i.»: :.; 

- - - - - - -

- - - - - -

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

extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

2. Clădiri 

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

A d r e s a sau ¿011:1 Categoria* Anul L e Cota-, - Modul de ! „.., . • -,->. . . . » . . . .Suprafaţa . • . \- Iitularur 
d o b â n d i m j v *• \> parte | dobândire j 

apartament 2011 45mp 1/2 Contr. v-c Staicu M 
Staicu H. 

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

1 



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 Mitsubish colt 1 2010 Contract v-c 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

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

la momentul declarării. 

Descriere sumara Anul dobândirii \ aloarea estimata 

- - -

- - -

- - -

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

Natura bunului 
înstrăinat instrui nării 

Persoana către care s-a 
instnlinut 

forma 
insl răi nării Valoarea 

- - - - -

- - - - -

IV. Active financiare 

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

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

http://-lllll.lt
file:///iiul
http://-Illll.il


Instituţia cnre iklininisl rea/ă 
• adresa jâcestcia.ri:.- ;:Tipul* ţ. Va Iutii 

• • . . r-^i: .1 

Deschis în anul. ::Sb||/val0^r;e|fa:JEî;-':::;''''r 

- - - -

- - - - -

- - - - -

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

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

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

Emitent litiu Miiiclateii in care persoana este 
: acţionar sau asocjiat/ben,ejjciar dcMforunittţvfc Tipul" 

: Nii^ăpdetiifuri/ :: 
coţii dc participare ^alpareajt^i4iiă' :ia^ 

- - -
- - - -
- ~ - -

""Categoriile indicate sunt: (I) 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 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Creditor . Contractul în anul .• Scadent la}/ ' 
. - - • • • • • -; 

/^/••'"'•yaloaţţe'' 

- - - -

- - - -
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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* 

eîneTa realizat V^ttitul ': numele, adresa •' 
:~Sefyfcţu! prestat^piectul 

generator de venii 
\ Vnituhmiinf 

încuiat 
1.1. Titular 

1,2. Soţ/soţie 

1.3. Copii - - -

- - -

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

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a reali/ap enitul Sursa \eiiiluhii: 
ttijniele. adresa 

Servieiul prestaţi>hiectul 
generator de \enit-

Venitul anual 
încasat 

1.1. Titular 

Staicu Margareta Judecătoria Galaţi, str. Brăilei 
nr.153 grefier 52,594 lei 

1.2. Soţ/soţie 

Staicu Hor ia Spitalul Militar Galaţi, str. 
Traian medic 55,718 lei 

1.3. Copii 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3,:-Vemi^m^ -\ . ^ J,,,. _. i ; . . ; • -,; jy ['/ ••' 
3.1. Titular 

4 
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3.2. Soţ/soţie 

4.î. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

Staicu Horia Spitalul Militar Galaţi, str. 
Traían medic 54,000 lei 

6. Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

7, Venitiiri din premii şi. din jocuri de noroc 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

(V. Venituri din alte nurse 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătura 

FAOŢMI 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER 

CNP 

STAMATE FLORINA - IULIA 
la JUDECĂTORIA GALAŢI 

, domiciliul - Galaţi, 

, având funcţia 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

p^dr:^^u ;'¿6^^ P^b l̂̂ î.:V 

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

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

2. Clădiri 

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



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

IfciiBiil 

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

' v fnsţituţia'ea .• utuiia9.. 
• •• V 

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

pmiflnttia^ 
...acţionar *m us.onat/heneficjar d . d i n i > r ! i m u i . < _ . 

Tipul Sr 
S i i m f l f d e t f t l u r i / J S i i m f l f d e t f t l u r i / J 

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

N O T Ă : 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a 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* 

••Vrlhe^reanffi^Wur I: ::'':v i^e**fer'dfcj^jftft'^ '."I:.','." 
1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

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

4 
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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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine ¡1 real i/a 1 venitul Sursa\enilului: 
numele, adresa 

Servici ul presi a t/O bieet II 1 
geueralor de venit 

Venitul anual 
încasat 

l l l B 
1.1. Titular 

STAMATE FLORINA - IULIA TRIBUNALUL GALAŢI GREFIER 30.348 RON 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

1 \-niiiifi Jiu activităţi hhkivnJi im 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

i l l B 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 

file:///enilului
file:///llllllll
http://lflll.ll
file:///-niiiifi


Cine a realtatt senilul Nume, adre.su 
Ser\iciul prcstar/uhiectul 1 Venitul unuaţ;; 

generator de venit încasat 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 

J ^ Q ß J ^ f 

Semnătjţira ^ 

http://adre.su


DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER 

CNP 

STEGARII ANCA 
la JUDECĂTORIA GALAŢI 

, domiciliul Galaţi, 

, având funcţia 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia" deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile 

.' 1. Terenuri 
n o t ă : \ r • '•'• :..; \- • . 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

~.W f-
± 

ţ"-1 imlarul11 ,;;A;drcsa.şpitţ!^o.iiii dobândirii •a 
ui de 

Iţbliâiidirc 

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

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

2. Clădiri ' • • ' • '; 

NOTĂ: •' . 
Se- vor declara inclusiv cete aflate în alte ţări. 

. . . . , • ;{Kw 

y. v1. '.. . ' '.' 

- - • - • ' . ... 

•• •. : • 

-W'.. 



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

• :> •.•,í.-LHFÍ!1I,''íjMí: ' 

...... :.:n-:;. • ;.: —. ... ': • ; 

• • -

•_ , .. . . _ 

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 T Ă : 
Se vor menţiona toate bunurile aliate in proprietate, indiferent dacă-ete se află.sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. * """ — 

'< •• • " • . 

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



IV. Active financiare 

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

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

"filiali1!! l)eschfcffi.íift»ír • ::SdlÍ4-áltfárc l í í t ó « 

-

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

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

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

^Categoriile indicate•>'sunt; (i)hârtitde valoare deţinute (titluri de[stai,,certific^ (2) 
acţiuni sau părţi. sociale in>::socMăfi:comerciale;'f3fjmp acordate înnume'personal, < c'\ 



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

N O T Ă : • - r - • - - - • •• -
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, dacji.valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Cou|||ctat în anul [•"••"••;.... •..; • "~af. ' 
a ' Ş ^ i i ţ ^ p i i i ţ - S ţ f :•! •- • lialt-J " : . : • -iâ 

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 decâl 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

l^lj i fCiM^^ear^at'v'ei i i t t t i l = v •yeneiatorderfeiiit . 
1.1. Titular J, . . 1.1. Titular J, . . 

.1.2. Soţ/soţie ; v i>^^ 

1.3. Copii 

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

4 
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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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: .: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

nituritlin^^^^^ff^^^^^^ţ^:^' '1" _ " "" A '^T'-' ' 
1.1. Titular Stegaru Anca 

SC Arcil'AO SA, Galaţi, • ; 
Şcoala Naţională de Grefieri, Bucureşti 

Judecătoria Galaţi 
salariu 17.050 

1.2. Soţ/soţie Stegaru Marcel . . . . . . . '••••,4:v;v>.:. 

Tribunalul Galaţi, str. lîrfiilci nr. 153 salariu 39.110 
1.3. Copii 

2.1. Titular. 

2.2; Soţ/soţie 

3.1. Titular " - [ - " ^ ' . " 

3.2. Soţ/soţie. . 

4.1. Titular 

4.2. Şoţ/soţie , 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie _. .; 

6.1. Titular : / . . • ! • 

0.2:Şoţ/soţie . • • ... . . : ' • * •• • . . . . • : . . 

5 



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

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din tdte surse . . :' §̂fc#£if̂ l;4£ 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 ^emn^ura 

6 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de 

CNP 

, având funcţia 

, , domiciliu! 
>W: ¿A/a T" 7 r 

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

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

L Bunuri imobile 

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

\ d r i s.i ".iu / o r u t . i legoi i.i . . . . 
d o b â n d i m 

S u p r a f a ţ a 
( nlli
pul le 

Mudili d e 
i l t i l i â i id in 

1 il II ki t u i ' 

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

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

2. Clădiri 

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

\ i i u l i ( iiLi- M m l l i l d i i lul . i r i i l 

III ll'll IJ III 1 II 1 1 -

( 

file:///iiul


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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

• \nturn Marca , 
' — • m-m-m 

Nr. de hueiiţi ' A'niil de fabricaţie , Modul de dobândire 

4 
i 

A 
< Z ' i - , 

. " ^^^^J^ 

— • — 

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

la momentul declarării. 

- Descriere M i m a r ă ;" Anul dobândirii . . . . . . . ^ . - ------ • 
Valoarea i s i h i i ; ) tă 

- - ^ 

- ~~~~ 

.. 
<C . — 

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

.Niiliiij hpiiului 
înMi uimit 

Data 
însiiiiinfii II 

Persoana eăliv eaiv 
ilI^hMilKM 

[oniia 
iiiMiaiiiai n Valoarea 
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IV. Active financiare 

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

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

Instituţia care udiniii¡«.11 ea/ă 
\ şi adresa acesteia. 

Tipul* \ nlulj Deliii* in .mul1 "MIIII I . I I I M U * in /\ 

^ • ^ — " ' 
— : • 

/ 
V 

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

Kin item filin'tnrii-iuie» in care por«uiiiii o t e 
acţionar san asdcial/heiiefieinr de impiumili lipul* Număr de titluri . , , . . , \ aloni ea totala hï zi cota de participare •_ . 

y ^ 

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

N O T Ă : 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate, 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul 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. 

( iiiiii.ietiii in .inul Scudvnl la Valoare 

' r — — - — — -

C — 
— . 

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

. , *»>iir*>:i M'iiidilui; 
( mc a i'L'.ili/al n nilul 

1 - numele, adresa 

•M I \ i c n i i p i v i L i l (Nucetul ! \ L-IIitii 1 .imi.il 
yeni i .Uni di. \ i nil îuc.isal 

1.1. Titular ~" 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

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

4 
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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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

. ,, . . Sursa venitului; ScrVictut prestai/Obiectul. .\ e-fitlul antiats t înv a reull/.M veuilul . 5 1 » - - . - - 1 B " , •"¬ i . numele. .1 dresa genera tor ne venii ¡ • îiieasnt 
|¡§|¡^^ 
1.1. Titular 

J / 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri m^^^^^^^^^è^^é W^M ^ : . y- : :. VM : V • . .... . 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din eetktrcit folosinţei htmurihr wmsm 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

» » I I » 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

••Y:-;,'. . • : . • 7 - : . , S •• . - \ • :, . ... 
, . ^ •• ' . : .. / • : ^ 6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 
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.. . . >urs>:i \ u i i t i i l i u : 
< nie J i i ' . ih / . i i v e n i t u l [ • Nume, adresa -• 

Jf̂ îTî '̂t «aft?C ^^-^^^^¿1-viî̂ '̂-iă'S 

S e n i e i u l preşul o b i e c t u l 
generator die venit 

V e n i t u l iiiuiiil 
încasat 

7.1,Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8, ^ taSSS^^ 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării Semnătur^ 

...... !fV.9&&^. 
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JUDECĂTORIA GALAŢI 

Ufi 
-m 

Subsemnata, 
de grefier 

CNP 

Şuşnea Mihaela, 
la Judecătoria Galaţi 

Galaţi, 
, domiciliul Galaţi 

, având funcţia 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

Yd revi viu zona í au-goria* \iiiil Suprafaţa Cota- Modul di I'iiularul 

Nu este cazul 

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

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

2. Clădiri 

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

Lh . . Auul 
\ d r L - M i \im /iiii.i ( alegoria' 1 * 1 dobândirii S ii pia fat it Cota-

parte 
Modul de 
dobândire Titularul2' 

Galaţi, : 1 2013 55 m 2 1/4 moştenire 
testamentară Şuşnea Mihaela 

1 

DECLARAŢIE DE AVERE 

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

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

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

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natui u Marea Nr. de bucăţi \iiul de fabricaţie Modul de dobândiri 

Nu este cazul 

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

României la momentul declarării. 

Descriere sumară \niil dnhâmln ii \ ulnare» e-Uimal j 

Nu este cazul 

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

Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
' înstrăinării 

Persoana către care s-a 
în*Ti ăinat 

l'orina 
insti ăniâi ii \ a Ioana 

Nu este cazul 

IV. Active financiare 

2 
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1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Instituţia care administrează 1 . . . . . , ... • , , ." " . . , , 
. , , . 110111" \ uluia Deschis in anul Solti\aloarc la r\ 

şi adresa acesteia 1 . • ! ' •' i BRD GROUPE SOC1ETE 
GENERALE 1 RON 2013 23.000 ron 

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

limiten 1 titlu 'societatea in care persoana este .... . Ninnar de titluri/ 
•teiioiiar sau .isouat benei ici.ir de împrumut cota de p.ntieipare 

Valoarea totală Ea /i 

NU ESTE CAZUL 

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

Contracta» în anul ' • Scadent la ' \ aloure 

NU ESTE CAZUL 

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* 

. . •! Sursa t ciutului: Serviciul pt cslnt'OhicctuI Cine a realizat venitul , . , 1 . . . •'] numele, adresa generator de v e i M t 
\ emtiil anual 

în c u m ( 

LI. Titular 

NU ESTE CAZUL 

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 
îl-ka 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 
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Cilii-u reati/.:i( t i-nit i i l 
Sursa veniţii l u i : 
11II M e l e . HCircsil 

.Serviciul prestat/Obiectul 
generalur de \enil 

Venitul anual 
încagar 

Venitul anual 
încagar 

1.1. Titular 

Şuşnea Mihaeia 
Tribunalul Brăila 

Brăila, Calea Călăraşilor nr. 47 Salariu 36.000 ron 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri dinmtwtâikin^iip^ * * ' ':. .. • •;; :* ; 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri dhipensii !£XH:•• : / . ****•! 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

f i n e :i ri:ili/:it M ' i i i l u l 

. enituri din premii >v din jiKuri 

Sursa venitului: 
Nume. adresa 

(/c n<"ni 

Serviciul prestat/obiectul 
«jim t jrui de \enil 

\ enitul anual 
încasai 

7.1. Titular 
NU ESTE CAZUL 

7.2. Soţ/soţie 

5 
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7,3. Copii 

8 VmUuri din alte sune ' E:̂ -:̂ ^̂ cS^̂ ^v .̂̂ ;̂  V'-:̂  
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 Semn'fltu'ra 
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JUDECĂTORIA GALAŢI 

RlliflS. • ¡111 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N O T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Subsemnatul/Subsemnata, TARTARIS ELINA-AFRODITI , având funcţia 
de GREFIER la JUDECĂTORIA GALAŢI 

CNP , domiciliul BRĂILA, 
——— , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1* deţin următoarele: 

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N O T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

DECLARAŢIE DE AVERE 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

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 T Ă : 
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 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N O T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

IpiffiirPP M B 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului 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. 

¿ T j ^ l * ¿ [ » y m a j ^ J e ^ | l u r ^ 
% -i 
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^Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

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 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

SSfjtJ-j iii:1--.!".'. 

> 

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 u & | i i z ; U \ cuitufţ^j 

1.1. Titular 

TARTARIS ELINA-
AFRODITI 

SC HELMERS SRL 
JUDECĂTORIA 

GALAŢI 

ASISTENT LOGISTICĂ 
GREFIER J;OHT 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 
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. 1 « • 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul îşi al lî-lea 
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

• : , 
1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

• • . . . - > •.- > • • • • . • » . . -. • 

xehituri din sâlarW; 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

•. L _ _ — > . . v ~ . . . , : • • • — • • • J • 

^ •• , 
3.1. Titular 

. , , . . 
3.2. Soţ/soţie 

1 •—sma 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

1 

5.1. Titular 
j ^ ^ ^ y e . ^ » - . . ^ — . . . . .i.j , 1 . « . . . . . . . - • , . * < n u K L , 3 3 3 ? N I L " 1 T 

5.2. Soţ/soţie 

. . f • " "= 
. . . .....—=!jij|5r:ti",V,. 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 



X «eiieralnrde vtmittK: 
•fy Venituri dinpwm'ri şi diiifficyri de nQrqpf;{. . ,„-.-• Vţ-;?,. • -.:'"|';.• !;•• 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

& Venituri duX'ajţe 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 Semnături 

6 



f i m 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnaţii l/Su bsemnata, 
, având funcţia 

de <p*jf\& °^h^rcj) la dCQgrfolte , 
CNP _ , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penat privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1' deţin următoarele: 

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N O T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor, 

2. Clădiri 

N O T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

tfflNB 

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 T Ă : 
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 3.000 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 T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

instituţia care 
si adresa acesteia îflfljjjl I cschis m anul 

-

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului 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. 

Kniitent titlu/societatea în eure persoana este : jljp^Sfff 
ueţion a r sa u asociat/beneficiar de îin p ru mut , p u 

^Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

N O T Ă : 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a 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* 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al î 1-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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

« B m l 

/. Venituri din miorii ' • i: 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

_ J ' i nituri din aetivitâti independente .":.;•!':.• 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venitur.iţ cedarea folosinţei tunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituridin investiţii ' A :' 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. VewţurŞdin•pensii "~ţ 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

f>. I cniturţţJin aetivttufi agricole^ 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 
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% Vehiiurf'jdin vremii şidinjöcfiri de noröc 
7.1. Titular ^ 

\ ^ 
7.2. Soţ/soţie \ y ^ 

y ^ 
7.3. Copii ^ y 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 
/ 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, Tudor Alexandra , având funcţia 
de grefier la Judecătoria Galaţi , 

Constanţa, 
CNP _ , domiciliul 

•> 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1' deţin următoarele: 

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N O T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N O T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

1 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie, 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

. - _______ 

_ ^ 

• " 

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 T Ă : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

Ia momentul declarării. 

— 

• r"~~"~"~̂  V " ' 
• -— • 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N O T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

íflfíElJ"!'!1'!! ÜÉ3 Wm —— 
3 

e — • — • 

^Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului 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. 

_„, ——.... - ,—- „ 
. .. . i 

'il 

< ~ 



^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 

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* 

ituKirlâti | Sjrvjciţl ^ r e ^ a r V ( ) b i e | t n ţ 

1.1. Titular - " 
. —,—.. _ 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

<~— 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
4 



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1.1. Titular 

Tudor Alexandra 
Agenţia Judeţeană pentru 
ocuparea forţelor de muncă 
Tulcea 

Indemnizaţie de şomaj 

984 RON 
reprezentând 

indemnizaţi pe 
anul fiscal 2015 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

?. Venituri dişic^m^lositiţeihimiirilor 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 
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6. Venituri diti ţtctivjtaţi agrìcole .:: 
s 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

H._ Venituriditfahe'sursê 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER 

URSUIULIANA 
la JUDECĂTORIA GALAŢI 

, având funcţia 

CNP , domiciliul Galaţi 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1' deţin următoarele: 

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N O T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N O T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

HKíirir 8HHÍ 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

1 



*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Nr.<lej| Iii 

— 

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 T Ă : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

<. 

X ^ 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

IV. Active financiare 

2 



1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N O T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

f 

( 
^Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (2) depozit bancar sau 

echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului 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. 

> 
_ .... —. ^ 

^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; 

3 



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 

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* 

1.1. Titular —-
' " ( — 

1.2. Soţ/soţie 

i w 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataplile uzuale primite din partea rudelor de gradul îşi al 11-lea 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

4 



NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

•1. Venituri din salarii ' : '• .-.':.(,•' *i'. :', '•' ) 
1.1. Titular 

Ursu Iuliana 

SC Lyra Tour SA 
AJOFM 
SC Carta Nera SRL 
Judecătoria Brăila 

Salariu 
şomaj 13940 

1.2. Soţ/soţie —:— 

1.3. Copii 

|2. Venituri din atâivităţi independente •' 
2.1. Titular 

^ " • - ^ 

2.2. Soţ/soţie cT 
Venituri din cedarea,folosinţei. Hunurildr~?~ , • ; '• . - • '"J • • - • :;' ' .•.-». . . \ •• •;>' 

3.1. Titular 

^ 

3.2. Soţ/soţie _____ — 

* • - - - •, • • •• • • . .— • . -- • > -,- r? • r 

4. Venituri din investiţii ' . ~\ 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie . > 

"•-

5. l'emtuii din pensii . ; . x „_ „V 
5.1. Titular 

—— 
5.2. Soţ/soţie 

c i 
^V0ti^'i'diHiicriyiUyi^:icole:;\ ' ' ţ;, ' ;.c... . , . , ! w - . . ' 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 



. «««nilor devenit încasai 

7. Venituri din premii şi dinjocitri de noroc 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii / -

8.1. Titular —* 
/ 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii / 
( ' ^ -

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

Pto&at** 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 

CNP 
Or /i. /> . 1 ~~r~ 

, domiciliul (CiO. 

având funcţia 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia" deţin următoarele: 

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N O T Ă : 
Se.vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

\dresa "au zona Categoria* 
V LI IIJ 

dnkniiln'ii Suprafaţa 
Coia-
parie 

Modul d e 
i l ob .Mid i re 

1 liniarul1 

-

1 liniarul1 

^ ^ ^ ^ 

^ . — : . 

"•* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

;*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N O T A : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

\ilre»¡;i s a u / nu : i Categoria' 

4 

\ itui 
dobândirii suprafaţa Com-

/ Z i 

M n d u l d e 
d o h â m l i r c 

I itiifariil !1 

1 

file:///dresa


* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; ( 2 ) casă de locuit; ( 3 ) casă de vacanţă; ( 4 ) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

V i t u i a M. t rca N i . d e b u c ă ţ i A n u l ile I ' . ibr i ia l ie M o d u l d e d u h . i i i d i r e 

H OfeL / 2oofc> 

/ 

/ 
, / 

l 
2. Bunuri sub formă de metale prelîoase^-bJXuterii, 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 T Ă : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Deserieiv sumara Vini 1 dobândirii \ aloateu e*tini.it.l 

/ 

' 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Nalnr.i bunului Data lVrso:in:i căi re e.ne »>-:i 
in îl răi II ut înşirăm:! rii îiisiifimnl 

1 i>rm:i 
îiisirăiuării Valoarea 

^ ~ — - ~ 

" " f : 

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N O T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

I n s i n u i l a c u r e udi t imi*) r e a / n . . . ,., . . , . . , • f , , , , • 
. , . T i p u l ' \ a i u t a Descliio m a n u l • Su ld . ' vn loa ie l a / i 

si a d r e s a a c e s t e i a • 1 

/ 
/ 

^Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit..bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului 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. 

•. n ^ - ™ - ^ Ţ . 1 1 . r.niitcnl t i l l i i ' M i c i i / l . i U ' . t iu ciiiv iK-rsuiina este . . Număr de mluit. , . . . . \ . Tipul'' , . . . . Valoarea totala la / i ai lionai v i u .isnci.il bi'iichci.M IIL mijii I I I I I I I I cola de p.n lu.ip.iit' 1 

' } 
/ 

• / ( 
.^Categoriile indicate sunt: (l) hârtii de valoare deţinute (titluri de Stat, certificate, obligaţiuni); (2) 

acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

file:///uni.ir
http://lu.ip.iit'


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 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Creditor • Contractai în anul 

2 o 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* 

Cine.i n.tli/ai unitul •sursa \viiilului: 
li li mele. adresa 

*sfr\itiul pre*lut-'Obk-i-lul 
griii'1-.i l i ir iIo M-iiil 

Venitul anmd 
încasat 

1.1. Titular --

y ^ 
^ 

1.2. Soţ/soţie 

1 .3. Copii / 

• s . — 1 . . - . . 

'Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11-lea. 

http://'?riuMj.Hu-


VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ; 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

. , Su i \ L-II ii u 1 ui: S e i viciul invelai Obieelul C me a reali/ai venitul ; , , j ' , ! numele, adresa i generator de venit 
Venitul anual 

Ì1UMS.U 

/. Venituri din salarii ) ; :

 T-;.~ ; :. . ; y • • •• ~- • . • • * Urî^y^-
1.1. Titular 

46 • 0% 
1.2. Soţ/soţie 

— (j. ,...,„„ ._ _.. ,. ¡. — 

.SC h&îoUlc^ Sfir 
1.3. Copii 

¿ 4 . -
mrnmmmmmmmm^mm 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

Venii uri Jiu ccdttrca folosinţei bunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

\':y.y:y-'-::y' * ' .: ' ' ^y[yyy 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

$Ţ0enJi0ţM^^0if y 3; S ^ c S ; • • ^i^yt• ' y;/'yy% • • : .. • %*f̂ vklf:• '-\:• ^y"•• • : :•:•'-io v>• • 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

fi. Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 



Cmc a rcali/ut \eimttl 
î Nume, adresa 

Vnii'iul [inalai nhiccliil 
II era tor ile M-nit 

\ L-II li ui : :il 
incisai 

" 1 'auturi Jiu prcitih şi clin jocuri tic noroc 
7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse ^ • ; . : : . • ;v;•••;:.> ';••<. Şv^yî̂ v^y.: . * • • '' • * i^^t'^^M^^r^^^i 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie .. 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

6 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/S 
de 

l/Su&seimiata*-

CNP 

cunoscând prevederi^ art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia" deţin următoarele: 

•*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1, Terenuri 
N O T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în căzu! bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N O T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Categoria* 
ii"- TJ5~-tllP 

—•—-f—" / 

i 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

^ . ^ • T ' V 1 . : : ' ? . 
m&fi? bucăţi 

x ^ 
— 

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 T Ă : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

„ 

<^L—— 
III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 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 T Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează -': 'Valuta Deschis în anul Sold/valoare là zi 

^Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului 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 -ti'ttu/iiifì̂ ieÉa ÌEea'=:oi:ìS'ar'i:; pèìi'Sòà'fca '̂sfe1:. wmsmm 
Tipul* 

Număr dc titluri/ 
iòta dc participare Valoarea totală Ia zi 

:?.;>!: W •••W|:îi!s!"-"- '1 " „ 
r~ "* 

^ — 

^Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

N O T Ă : 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Contractat în anul 

— . -—. — 

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 reali/ut venitul. Sursa venitului: 
numele, adresa i 

Sen ici ul prestat/Obiect II 1 
generator de venit 

Venitul anual. '.„, 
încasat 

1.1. Titular . 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 îî-lea 

4 
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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 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii '"/ * • ~" ' —™" r~~ T ~ 

*•Jfjţnituji din\ activităţi independente • . . [ . v . ; ..-j 
2.1. Titular y * 

2.2. Soţ/soţie y 

j . Vcniniridincedtnvti_h>U'\wi*ihutiutiior 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie / 

4.1. Titular 

/ 
4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular / 

/ 
5.2. Soţ/soţie / 

/ 
6. Venituri dytfactivităţi agricole "\- • 
6.1. TUmVr" 

/ 
6.2, &§ţ/soţie 

_ ——- • "— •—- ——-

5 



7 . Venituri din premii şi din Jocuri 
7 \ T i t u l a r 

de noroc • 

/ . i . i n u i a r -

— 
7 . 2 . Soţ/soţie 

7 . 3 . Copii 

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 l Semnătura 

Mc 90^ 

6 


