
DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, ANCA VIORICA, având funcţia de grefier şef secţie civilă, la Judecătoria Galaţi, CNP-
domiciliat în Galaţi, cunoscând prevederile art. 292 din 

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

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

Unitatea 

- denumirea şi adresa -

Calitatea 
deţinută 

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor 

1.1 

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

Unitatea 

- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale: 
3.1. Membru Sindicatul IUS-LEX 

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

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

prenumele/denumirea şi adresa 
Instituţia 

contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală a 

contractului 

Soţ/soţie 

1 



Rude de gradul I 1 ' ale titularului 

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

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

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

Data completării 
14.06.2016 

2 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Grefier 

CNP 

_AVASILICHIOAEI I. LILIANA_ 
la _Judecătoria Galaţi 

, domiciliul Galaţi, 

, având funcţia 

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

1. Asc.ciut sau acţionar ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri di-

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

1.1. ..z—•——_____ 
——-—_____ 

regiilor nu iu ale instituţiilor de Credit, ale grupurilor do intero 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1...rn 
— 

—— 
3. ( alilalea de membru in cadrul asociaţiilor profesionale şi/sun sindicate 
.1 Membru Sindicat „ IUS LEX „ 

4. Calitatea di* membrii in orcanele de conducere, administrare ţi control, retribuite sau ncrvtribuitc. 
d e ţ i n u t e ^ şi denumirea partidului politic 
4.1: 

5. Contracte, inclusiv cele dc asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate in derulare în (impui 
e venită hi funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul dc stat. local şi din fonduri 
cvicrnc ori încheiate cn societăţi comerciale cu capital de stat sau unde stalul este acţionar 
uiajorit ar/minoritar: 
5.1 Beneficiatul de contract numele, Instituţia I Pnxeduraprin | Tipul Data Durata Valoarea 

1 



prenumele'daiumiiEa şi adresa contractantă: 
denumirea şj 

adresa 

careafbst 
încredinţat 
contractul 

contractului încheierii 
contractului 

contractului totală a 
contractului 

Titular....... 

Soţ/soţie „. 

Rude cfogacWI1'ale titularului 

Socie^aimeiciale/Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată cate 
destaşoarăpofesiade avocat/ Organizaţii 
rie^emamentale/Fimc^Ascda^ 

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

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

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

Data completării (SPI/H 

(ifCJWjS 

2 



1 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

d funcţia 

CNP , domiciliu^ 

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

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
LI. 

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. 

3.1. J_ L 

4.1 

i^. '^i^^^^Mfe' . 
5.1 Berefidanddecatlia^rartiele, 
pierttiTiele/cfenumiiEaşj adresa 

Instituţia ; | Proceduraprin 
contóadan& caeafòst 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

Durata 
contiactukn 

Valoaea 
totală a 

Subsemnatul/Subsemnata, n t 

de ' QM>|W-̂ jP> , T ^ e fo^fel ia 4focfeu)fovl _ b 7 



denumirea şi 
adresa 

încredinţat 
contractul 

contractului contractului 

Titular _ 

Rude de @adul l"aletitulaului 

Societăţi comerciale' Persoană fizică 
autorizată'Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemarneniale/Fur^^ 

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

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

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

Data completării Semnăţuray 

2 



J U D E C Ă T O R I A G A L A Ţ I 

D E C L A R A Ţ I E D E I N T E R E S E 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER 

BACIU ALINA GEORGIANA 
la JUDECĂTORIA GALAŢI, CNP 

domiciliul GALAŢI, 

, având funcţia 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, compani 
economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau aii 

i/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes 
e organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1 NU ESTE CAZUL 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 NU ESTE CAZUL 

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

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

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



prenumele'denumirea şt adresa contractanta; 
denumirea şi 

adresa 

care a fost 
încredinţat 
contractul 

contractului încheierii 
contractului 

contractului totalăa 
contactului 

Titular... 
NU ESTE CAZUL 

Rudedegtadul l̂ aletitularului 

Societăţi cxMnetciale/Perscana fizică 
autorizată/ Asociaţii fâmiliafe/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoarăprofesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţia 

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

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

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării Semnătura 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

s'i. 1 • 1 

Subsemnata, BALABAN V. SILVIA-MARIANA, având funcţia de 
JUDECĂTORIA GALAŢI, CNP domiciliul Galaţi, 

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

Unitatea 
• denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şj/sau a acţiunilor 
l . l . 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 

3.1 IUS LEX 

:^5&^öinträ£^ 
»Vi'aliate.în derulare in (impui exerciţâr 
deja- bugetul, rie *lah>lucul >i:din Condur 

i r i r i i c ^ o l f n s ^ 

î c x ^ r ^ i ^ l ^ l i t e c ^ s o d e t a ţ ^ i n e m a l c cu capital de 

5.1 Beneficiarul de contract 
numele,piEnumde/c^iimiiea 
şi adresa 

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

Procedura 
prin care a 

fost 
meredinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
tolalăa 

contractului 

1 



Soţ/soţie 

Rudedegcadull^ale 

Societăţi comerciale/ Persoană 
Mcăautonzată/Asociaţii 
iarrriliale/ Cabinete incSviduale, 
cabinete asodate, societăţi 
civileprofesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspLindoc lirnitatăcare 
deslaşcarăpoiesiade avocat/ 
Organizaţii neguvcrr^nentalc/ 
Fundaţii/ Asociaţia 

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

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

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

Data completării Semnătura 

2 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

Subsemnatul/Su bsemnata, 
de GREFIER 

BATIR MARCELA MÍRELA 
la JUDECĂTORIA GALAŢI_ 

viind funcţia 

CNP , domiciliul BRĂILA, 

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

Unitatea 
denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1 NU ESTE CAZUL 

Unitatea 
- denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 NU ESTE CAZUL 

3.1 MEMBRU AL SINDICATULUI PERSONALULUI AUXILIAR 

4.1 NU ESTE CAZUL 

1 

DECLARAŢIE DE INTERESE 



rjrenumeleßenumkasi adresa denumheaşi adresa careafcst 
BTcredinţat 
contractul 

contractului încheierii 
contractului 

contractului totalăa 
contractului 

NUESTECAZUL 

NU ESTE CAZUL 

Rude de gradul 11; ale titularului 
NUESTECAZUL 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii iàmiliale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
asociale, societăţi civile profesionale 
sau societăţi civile profesionale cu 
mspjrderclimitafâcaedesJaşcară 
profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemarnaitale/ Fundaţii/ 
Asociaţiî  

NUESTECAZUL 

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

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

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

Data completării 

,.MLM<?. 
S e m n a t 

2 



fK Ktmţ 
DECLARAŢIE DE TNTERESE 

Subsemnata, BALABAN V. SILVIA-MARIANA, având funcţia de 
JUDECĂTORIA GALAŢI, CNP domiciliul Galaţi, 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1, 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa 

2.1. 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

3.1 IUS LEX 

4.1. 

5.1 Beneficiami de contract 
numele, praiimde/d^uiiTirea 
şi adresa 

Instituţia 
contractantă: 
denurnaeaşi 

adresa 

Procedura 
prin carca 

lost 
încredinţat 
conüactul 

Tipul 
antractului 

Data 
încheierii 

contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totalăa 

contractului 

1 



T M r 

Saţfoţie 

Rude de gradul l[) ale 

Societăţi comerciale/ Persoană 
fizicăautonsită/Asoda^î 
ârailiale/Cabniete individele, 
cabinele asodafc, societăţi 
d\fle j^feaonale sau societăţi 
civile prolesionale cu 
tăpmdere lirniratăcaie 
desSşoarăpofesiade avocat/ 
Organbaţii neguvcmatnertialc/ 
FitrKtetft/AscdaţiP 

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

deţinută, titularul, soţul/soţia şi radele de gradul I ob|in contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 
Nu sc declară contractele societăţilor comerciale pc acţiuni la care declarantul împreună cu 
soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de 
modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării Semnj^ura 

2 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

1 0g 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Su bsemn ata, 
de GREFIER 

BATIR MARCELA MÍRELA v ^ V ^ n d funcţi 
la JUDECĂTORIA GALAŢI 

ia 

CNP , domiciliul BRĂILA, 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1 NU ESTE CAZUL 

Unitatea 
- denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 NU ESTE CAZUL 

3.1 MEMBRU AL SINDICATULUI PERSONALULUI AUXILIAR 

' : '.'>':i.. . , J : ; . ' . K • : •. :' ( r ; ' ' 

'••:. '. .'; ¡,: • Oi !  !:'J1 :•' : V';.i,i 'fäw '•: "'•; ' '• i 

'Vi• ' ; . ! ' ' i " ' i ' * i : ' í i ¿ ; 5 J ' í C ' l & i ? . 

! ' f . ' ) ! . . / i - : ' t : : , : ' ' ; ^ : ' L 

Viíí^liíV'iA 

5.1 Beneficiatul de contract numele, Ir^iţia Contractantă: Prooeduiaprin Tipul Dita Ducate Valoarea 

1 



prenumde/denurrireaşi adresa denumirea şi adresa careafest 
încredinţat 
contractul 

contractului încheierii 
contractului 

contractulrri totală a 
conitactului 

Titular 
NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

Riide de gradul l1^ ale titularului 
NU ESTE CAZUL 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizară/ Asociaţii familiale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
asociate, sodetăti civile profoionale 
sau societăţi dvile profesionale cu 
răspundere limitată care desfăşoară 
profesia de avocat/ Organizaţii 
rieguvemamentale/ Fundaţii/ 
Asociaţii2* 

NU ESTE CAZUL 

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

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

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

Data completării Semnăju^' 

MiM<?. 

2 



tí I ZQtţ JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de grefier 

CNP 

Bercea Georgiana 
ta Judecătoria Galaţi 

, domiciliul 

, având funcţia 

jud. Galaţi 

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

V s i u c i ă t ^ . ^ i ţ ^ l i : la" societăţi cònicrcìalci; È 

Unitatea 
- denumirea şi adresa Calitatea deţinută 

1.1 

economic, ale asociaţiilor ăm f"~ J • 
Unitatea 

- denumirea şi adresa -

Nr, de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Procedura prin | Tipul Valoarea 

1 



ptcnutrcle/dmiimiiea şj adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

cate a fost 
încredinţat 
contractul 

cortraduJLii încheierii 
cot tactului 

contractului totală a 
contractului 

Titular 

Soţ<sotjc f 

Rudede gradul I1} ale titularului 

Societăţi oomadale/Persoană fizică 
autorizară'Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară pratesiac^ 
neguvenwrientale/Fuixlaţii/ AsociatjP 

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

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării Semnătura 

hâklM 

2 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Berdei Andreea Simona 
la Judecătoria Galaţi 

.domicilici 

ncţia Subsemnatul/Subsemnata, 
de Grefier arhivar 

CNP 
Vrancea 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1. 

Unitatea 
denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2 .1. 

3.1 IUS-LEX GALAŢI 



prenurrde/deniuriirca şi adresa contractantă 
denumirea şi 

adresa 

care a fost 
încredinţat 
antractul 

contractului încheierii 
contactului 

contractului totalâa 
contiacftilui 

Soţfeotie 

Rude de gradul JIJ ale titularului 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată' Asociaţii familiale/ Cabinete 
irvJrviduale, cabinete asociate, societăţi 
civile ptofesionale sau societăţi civile 
fHrjfesbrialecuraspunckrclimr^ 
desfăşoară profesia de avtx^G^artrzaţii 
negjyetmmentale/ Htndatji/ Asociaţia 

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

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

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

Data completării Semnătura 

¿i&j&L 



JUDECĂTORIA GALAŢI Hr. U\ Ulf 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de grefier 

CNP 

BÎGVELENA-MIHAELA ^ T S v l n d funcţia 
Ia JUDECĂTORIA GALAŢI 

, domiciliu] Mun. Galaţi, 

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

/incielati nafimulc, instituţii de credit, grupuri dc 
j ^ î ^ t è or^rti^a^l:ne^vernäfaeii talé; ' ^ 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1 - -

- - - -
- - -

- - -
- - - -
- -

m 

Sinistrare >ì ti in I tf li ale sonctăţilnr ciiiiierciàlc, afe 
|É^ytitu|Ìjlor,décVedft, ale grupunlor de ínteres 
ìiafii heauvèruairicntaie: ' " ' • * " ? ' • ~ *'• 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 - -
- - -

-
- - - -
- - -

W^ÎSW^^^^^M^m^^^^^^&I^^^^^Wiin sindicale . 3.1 Membru Sindicatul IUS-LEX 
-
-
_ 

wlmprVrc-'Sí cuátfrbl, retribuite sau ncrelribuite, 
CH urni ria partidului polilic 

4.1, 

t eh ile, obţinute san aliale în derulare în iimpui \ 
fiiiîtnţnte de la bum-tul tie slat, local ţi din funduri 

tul de'Mat sau unde statul i-su- HCI.Ì<»II«H-

5.1 Beneficiarul de contract numele, Instituţia Pirxeduraprin [ Tipul Data Durata Valoarea 

1 



pimuirde/daiLimirea şi adresa aritractantá: 
dcnimiireaşi 

adiesa 

careafet 
nracclintal 
contractul 

contractului încheierii contractului 
contractului 

totala a 
oontaactului 

Titular 

Soţ/si.)ţJe 

Riktectegradul!1^ ale titularului 

Societăţi amendate/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii tkrriliale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
ci vi le profesionale sau societăij ci vile 
profesionale cu răspiindere limitatăcare 
des-făspară profesia de avocat/ (Jrguiizaţii 
i^^vemamenlak/ Fundaţii/ Asociaţii2 * 

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

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

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

Data completării 

2 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

D E C L A R A Ţ I E D E I N T E R E S E 

Subsemnata BOERU ADRIANA CRISTINA 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: 

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

Unitatea 

- denumirea şi adresa -

Calitatea 
deţinută 

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor 

LL nu este cazul 

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

Unitatea • 

- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. nu este cazul 

Cafitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale: 
3.L nu este cazul 

[4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în] 
jeadrul partidelor politice, funcţia deţinuta şi denumirea partidului politic: 
14.1. nu este cazul 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridica, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în 
derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local 
şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar] 
m ajor itar/m i nor itar: 

Instituţia Procedura Tipul Data Durata 
contractanta: prin care a contractului încheierii contractului 
denumirea şi fost contractului 

adresa încredinţat 
contractul 

5.1. Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Valoarea 
totală a 

1 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desiâşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
negu vernamentale/F u udaţi i/Asociaţi 12] 

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

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

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B • Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării ^emnătvjfa^ , 

Titular nu este căzui 
Soţ/soţie 
Rude de gradul I1* ale titularului 



JUDECĂTORIA GALAŢI Hr. Z¡> 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnaţii I/Su b&em nata, 
de GREFIER 

CNP 

IÌOERU MJIÍAELA 
la Judecătoria Galaţi 

, având funcţia 

j ud.Galaţi, 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa Calitatea deţinută 

Nr. dc părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

!$1I$§1Ì 
Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.L. 

3.1. 
MEMBRU SINDICAT 1US LEX 

•'iv'1'.' •':'fe¿:>< 

J 



ptenurrele/denurnitea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

careafost 
rncredinţal 
contactul 

cailractului îfcixâcrii 
contractului 

contractului totalaa 
contractului 

Titular..... 

Sot/sode. ..... 

Rude de gradul Il}afetrtulaailui 

Societăţi oxnetciafc/Pasc«năfizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asediate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
protesiordecu răspundea ̂  
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamenMe/FurelaţiV 

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

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

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

Data completării Semnătura 



JUDECĂTORIA GALATI ZH f ÎQj(£ 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

206 

Subsemnaţii l/Subsemnata, 
de GREFIER 

CNP 

BOROŞ SILVIU MIHAI 
la JUDECĂTORIA GALAŢI 

, domiciliul Mun, Galaţi,: 

^tä^änd funcţia 

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

l. A viţiul sau acţionar ):i scioieiati comerciale, cont pa nfr societàri naţionale, instituţii de credit, grupuri de 
iutei** iMMiimmic, |irvcum m im-mbru în asociaţii, tuudajlil^ttjatteoi git Oraţii iiegu\ ernaiitentiile: | 

Unitatea 
denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1. NU ESTE CAZUL 

2. CafiliUi-a IIL membru în organtEt- de conduct re. udiniuistrarc >i control ale societăţilor emnet ciule, ale 
ityjihjr a urnii rum-, ale cmnpaijiiltir-vicictficilor jiuţioniili^/aljeiîlistitiiiiiliir de credit, ale «rupuriltir de interes 
tcniînniif. ale usoci jţiîlor siu fundaţiilor ori a li? aliur orgaiijiţ&jii ncgirvcrua mentale: 

Unitatea 
denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. NU ESTE CAZUL 

3 J . MEMBRU SINDACTIUS LEX 

4. fiali ia u-a de meni h ru în firjain t. Jidni.inrşltarc şi control, rctribuilc sau nervi ribu ile. 
jrca partidului pulitic 

4.1. NU ESTE CAZUL 

5. Cunt rutti-, incinsi* cele de asistenţii j uri dica, en us ui tanta >i civile, obţinulc sau aliate în derulare în lini pu I 
rcrrcit;ìrii fiinrtiiliir. nunriutclijr s:iu ilcmnitäliliir ptiìttice finanţate di- l;i liiijjeiul ile stai, lucul ii din funduri 
i-vltriiu uri im'heiiiK- cu sucielaii coiner cinic cu 'capititi ile stal sau unde st:itiil esle acţionar 
niujoritur- iti imi] ita r: 
5.1 Ekreficiardcfecordrart Instituţia Ftoceduraprin | Tipul Data Durata Valoarea 

1 



prenurnele/dcnumirea şi adresa ootTtmctantâ: 
denumirea şi 

adresa 

careafost 
încredinţat 
aintractul 

contractului încheierii 
contractului 

contractului totală a 
contractului 

Titular 
XXX 

XXX 

Rudedegtadul l''aletitularuM 
XXX 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii fkriilialc/Gibrnete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitară care 
destasoam profesia de avoait/Q^ 
rreguveiiwnentale/Fundaţii/Asc îatit̂  

XXX 

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

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

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

Data completării 

...to.Ä&.SSAi'. 
Semnătura 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

fa 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Su bse m narul/Su bsem nata, 
de GREFIER 

CNP 

BIJBULAC ELENA 
la Judecătoria Galaţi 

domiciliul Galaţi 

, având funcţia 

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

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor_ 

Unitatea 
denumirea şi adresa -

2.1 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

3.1 1US LEX 

4.1 

f j ^ ţ f ^ ţ ' ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ acţionar; 
Vtàj • '•» • V'ÌV I V I ' -— '_' li. J 1 ' 1 ^ ' " j 

5.1 Beneficiatul de contract: numele, PiDooduraprin | Ţipu[ | Data Durata Valoarea 

1 



rxenijmele/denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

cate a fost 
încredinţat 
contractul 

contractului rnclicicrii 
contractului 

contractului totală a 
contractului 

Titular 
1 

Scţsoţic 

Rude de gradul I'' ale titularului 

Societăţi comerciale/ PersoKiăfiTică 
artotizatâV Asociaţii TarniluTle/ Cabinete 
îndividide^ cabinete asociate, societăţi 
civile pnilesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară pmtesia de av(x^Q^ri7aţii 
rieguvemamcntale/ Fundatii/ Asociaţii2^ 

Societăţi comerciale/ PersoKiăfiTică 
artotizatâV Asociaţii TarniluTle/ Cabinete 
îndividide^ cabinete asociate, societăţi 
civile pnilesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară pmtesia de av(x^Q^ri7aţii 
rieguvemamcntale/ Fundatii/ Asociaţii2^ 

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

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

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

Data completării 

2 



fa : h iÇ effî 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Su bsem natu l/Subse m n ata, 
de GREFIER 

CNP 

buhAkscu victoria ALINA 
ID JUDECĂTORIA galaţi 

, domiciliul GALAŢI, 
cunoscând prevederile nrt. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria r3spundere: 

P 
Unitatea 

• denumirea şi adresa-

1.1 NU ESTE CAZUL 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 

sociale sau de 
acţiuni 

Valoarea tot 
sociale şi/sat 

Unitatea 
denumirea şi adresa -

2.1 NU ESTE CAZUL 

Calitatea deţinuta Valoarea benefu 

3.1 MEMBRU m SINDICATUL 1US LEX 

4.1 NU ESTE CAZUL 

5,1 Ite^iflJil î̂ niinài îìiele^MiitEas 
atea 
Tîufcr " "I ™" ~ 

ä&tä juFiijfrS- cjDJiittinla >i chlMţ Attţmiiu- nri aflgk în derulări m 3 
l ^ ^ l ^ l ^ « ' ^ ^ ^ ! din fonduri rwvrim ar} vtzi\èÌMteK&$wù 

IrEfflĴ aitìKiJEnla: 
Ptoeeiiapririeaea 

(uStxidirţ* 
ccrtradul 

TpdoatBitài anraduU 



Sofale -

Rutte(fegBdu!l"aJeMR4B 

Socie^canacialc/fasnenăt^^ 

civile poM:n^sjjax^dvilepDM-»iale. cu 

(>^ni^IK^^Btl8ma^F^I^i'A9X^alif, 

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

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

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

Data completării Semnătura 

AAMk 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

fin ftflgw/i 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

S u hse ni natu l/Su bse mnata, 
de GREFIER ARHIVAR 

CNP 

UURLACL A CARMEN 
la JUDECĂTORIA GALAŢI 

GALAŢI, 
, domiciliul JUI). GALAŢI 

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

•alfe organijaţii liegaveViiamentglc: 

Un ¡la Lea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
E.l NU ESTE CAZUL 

Iare control ale societarilor c<mim*iale. 
nstituţiilor-ik- credit, ah- gtupurilor dv iun interest 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 NU ESTE CAZUL 

3.1 MEMBRU 1USLEX 

i 4.1 NU ESTE CAZUL 



prauitiiele/cIctiiuTTirca şi adresa axTtiactantă: 
daiumiieaşi 

adresa 

careafost 
încredinţat 
contractul 

contractului încheierii 
contractului 

contractului totală a 
uxiiiacoiliii 

Titular 
NU ESTE 
CAZUL 

totală a 
uxiiiacoiliii 

Sot/soţic 

Rudede gradul l^ale titularului 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
aitorbată/ Asociaţii familiale/Ciibinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile pofcsioriale sau societăţi civile 
profesionale cu îăspurxlere limitată care 
ctes&ştwrroresia de avocat/ OrganiTatii 
rK ĵuvemamentale/ Rrndaţii/ Asociaţii21 

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

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

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

Data completării Semnătura 

.JkMMk 

2 



D E C L A R A Ţ I E D E I N T E R E S E 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. 

Calitatea deţinuta 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1. 

Valoarea beneficiilor 

5.1 Beneficiarul de contrat: nniiele, 
prerumele^iimirea şi adiesa 

Instituţia Receduta plin Tipul 
contractantă: caieafiist cmtractutui 

.fai/- i* '•' ¿1 IIIÙ̂JFC '" 
Dala ! Durata 

Didieierii antractului 
Valoarea 
totala a 

Subsemnatul/Subsemnata, thţSfcjJb6HA &£&tf>A- , având funcţia 

CNP , domiciliul t ^UA CQjtfÂff\ 



derumaeaşi 
oortradu) 

contractLâii contractului 

Titular 

— 
Scy&fci 

Rudette gradul I" ab titutatului — 
Societăţi «xneKâate/feisoară fizica 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
irdKidiale,cabin^a!«3ater sxietăţi 
e'rvite profesionale sau sucâetâţi civile 
tnofeâonate cu răspundere hniufăcaie 
dssf&şcani profesia tie avocat'Oigaiizatii 
negoveirmiErt̂ /Hiridapi' Asodapr* 

n Prin fi/t/? de gradul / se înţelege părinţi pe linie ascendentă ţi copii pe linie descendentă. 
2 1 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

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

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

Data completării Scjnnătura 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Siibseranatui/SiibsemoVra, 

CNP domiciliul 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1. 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

jţguuimiţii ucxuţpţFiiumcnu 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 

^ • 

iñírol 
mm 

3.1. 



denumirea şi 
adresa 

încredinţat 
contractul 

contractului contractului 

Titular 

Sot/soţie 

Rude de gradul Î aletitularului 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, sodetăti 
d vite profesionale sarsocietăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată cate 
desfâşoaiăprofesiadc avocat/ Organizaţii 
negtrvenWienMe/Fundaţii/ AsociatjF 

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

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

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

Data completării Semnătura^ 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatui/Şu^senyiara, 
d<? _ 

CNP 

la 

jniciliut, 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa • 

1.1. 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

3.1..... . 

4.1 

5.1 Eîcneliciarul de conUiKt numele. 
| pţcnumelc/denumiica şi adresa 

Valoarea 
totală a 



denumirea şi 
adresa 

încredinţat 
contractul 

contractului contractului 

Titular 

Sot/sotje 

Ui ide de gradi ill ' ale titularului 

Stxâefâţi cxxnciiâafe/Perstxuiă fizică I f 
autorizata/ Asociaţi i familiale/ Cabinete j 
iiKlividttal^atbincteasocrate, societăţi I | 
civile profesionale sau societăţi civile I 
pn >foJonale et t răspundea limitată care j 
desfăşoară profesia de avocat/ Orgru lizaţii I 
rrcgj.ivc«miciitale^Fiudat2i/Asoc î2) \ | _ 

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

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

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

Data completării Sşrtmătu ra 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, f o C A (wJ A/ yyâj^al ict ia 

de ^ ţ a ^ e V - ia ^gUe*fc^^ C4*<Lh 
CNP , , domiciliul <ţ 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa Calitatea deţinută 

Mr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor_ 
1.1, 

Unitatea 
denumirea şi adresa- Valoarea beneficiilor 

1 



denumiieaşi 
adresa 

încredinţat 
contractul 

contractului contractului 

Rudede gradul I y ale titularului 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
airtorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
ti vile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
dedăşoatăprorcshdeavocat/ Organizaţii 
negtjvemamentale/ Fundaţii/ Asociatj? 

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

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

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

Data completării Semnătura 

^...^.Mfe 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul îndeclaraţii/declar pe propria răspundere: 

i t ^ a «k.n ..ruh tEiiÄSiüdlcak 
% 1 .. 

acţionar itiajuritaniiiiiiririuir: 
• uri încii'itlaie ci 
;i;iî]î::::(îîţî':*:iii 
.= • ;• • = • • »"-î . i i ¡1-.. 

^n^uHaii^jHrklică. consultanţă si civile, obţinute uri aflate 
(Utvlorsâu| d'cninituţilor publice finanţate de la bugutul de 
sncietiţţiiciiţhert'iale cu c:ipit:il desiai sau unde statili esle 

5.1 Beneficiarul de contrat numele, 
pterM r^'denurrti rea şi adresa 

Instituţia 
contractantă: 

Procecturaprin 
careafost 

Trpul 
cotTtiactului 

Data 
încheierii 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totalăa 

1 

Subsemnatul/Subsemnata, e O g. g- ^ ^ v ^-<fi ,având funcţia 

de «a s^^Âe5^r la ^ , i ^ P p S t e ^ O * a j j o ^ , 
CNP .domiciliul &o$<airi . 



dentinireaşi 
adresa 

tx-nxJinţat 
contractul 

contractului contractului 

Titular... _ 
• 

--. 
y 

Soţ/soţie 

Rude de gradid I1' de titularului 

Societăţi onmetciale/Peisuană fizică 
autorizată/ Asod^ii firniliale/ Cabinete 
ixlividuak cabinete asociate,, societăţi 
etviie profeáonak sau sccîeiaţî civile 
pro lesiónale cu răspundere limitatăcare 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaşi 
neguvemameráá^Funda^ Ascd^P 

~ — ~ — • 

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

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

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

Bata completării Semnătura 

ho&lll± 

2 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Su bsem nat u l/S u bsemna ta, 
de grefier 

CNP 

Coşeru E. Narcisa-Loredana 
la Judecătoria Galaţi 

, domiciliul 

, având funcţia 

jud. Galaţi 

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

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea delimita 

1.1. 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2 .1 , 

Calitatea deţinută 

2 : 

Valoarea beneficiilor 

T, Cattmtea de, membru în orgdOete 4e eoitda«ei'#j admialstrajre Şi c o n t ^ T e f H b u i t « , ^ t i ^ e ^ t r ^ î ^ 
deţinute în. cadrai pai lidrior politice, funcţiadăinuia j \ denumiren partidului politic ... '.L .. . ^-:..„ / 

juridicii, cun>ull:mţ4 ţi citile, obţinute sau afliite in deruhn-e în finipul 
" " " " t a ţ i l o r publice finanţate de Ea. hugetut.de stal, focii şi dia fondu ri 

5.1 Beneficiarul de amtracl: numele, Instituţia | Piixeduiaprin | Tipul | Data | Durata | Valoarea 

1 

http://hugetut.de


praiiuiiekj'derrurnirea şi adresi wntractantă: 
denui'nkaşi 

adresa 

careafbst 
îhaedinţat 
contractul 

amtractuiui încheierii 
contractului 

contractului totală a 
contractului 

Titular 

wntractantă: 
denui'nkaşi 

adresa 

Rude de gradul Intitulatului 

Societăţi comerciale'' Persoană fizica 
autorizată1' Asociaţii ikriiliale/Cabincte 
irKlKicK k̂ cabinete asociate, societătj 
civile pnoresiorale sau societătj civile 
profesionale cu r&spirxfere limitată care 
desSşoară profesiade avocat/ Organizarji 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi? 

( — 
' Prin rude de gradul l se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 

7 ) Sc vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării 

i t iQŞ;» . . 

2 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

D E C L A R A Ţ I E DE INTERESE 

Subsemnata, DAJDOG MARICICA, având funcţia de grefier, la Judecătoria Galaţi, CNP 
domiciliat în Galaţi, jud. Galaţi, 

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

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

Unitatea 

- denumirea şi adresa -

Calitatea 
deţinută 

Nr, de părţi sociale 
sau de acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor 

1.1. nu este cazul 

, ale regiilor 
îconomic, 

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

, ale regiilor 
îconomic, 

Unitatea 

- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2,'J. nu este cazul 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale; 
3.1. nu este cazul 

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

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

prenumele/denumirea şi adresa 
Instituţia 

contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală a 

contractului 

Titular nu este cazul 
Soţ/soţie nu este cazul 

1 



JUDECĂTORIA GALAŢI 
Rude de gradul I 1 ' ale titularului nu este cazul 

Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţi i 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
ncguvernamcntalc/Fundaţii/Asociaţii2-1 

nu este cazul 

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

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

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea^ au caracterul Incomplet 
al datelor menţionate. / 

Dala completării, j^Seqii/ăjkîra. 

2 



Subsemnatul/Subsemnata, 

de SiBFÌ&jL 
CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

funcţia 

, domiciliul &Hă(J re

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

Unitatea 
denumirea şi adresa -

naţionale; 

Calitatea deţinută 

d e c r c d i l . «rupui-

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1. 

c o n t r o l a l e M>rieiiiţiH')f~comerciale,'-"ale 

i i l o r d e c r e d i t , a l e g r u p u r i l o r de i n t e r e s 

t a l e : ;h$fL[ 
Unitatea 

denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. 

3.1. 
m 

/hm, £ aaW 

rare *>i artiirnl, reti ihuite -Aau neretr 
partidului politic 

1Ü 

i i j u t i d i i M , c o n * u ) t j | i ţ j ă f u i i d u a . c o n s u l t a t i v i m c imU, o b ţ i n u t e o i i a f l a u 
f i urc i ţârii f u n c ţ i i Im, njundaiL-Lor'ţHUjilcninituţifor p u b l i c e t i n a i i i a u - d t > la b u g c i u l d e I 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Prooeduraprin Tipul Data Durata Valoarea 

praxurde/dauariirea şl adresa contractanta: careafoet contractului încheierii contractului totală a 

1 

(}UL&m£U sì MOHé-
to JubBCA TOLtér &h£ffl" 



denumirea şi 
adresa 

îrKredinţat 
contractul 

contractului contractului 

Rudede gradul I^ale titularului 

Societăţi ccnierciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile pxjfesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
des%xrrăptrfcsua de avocat/ Organizaţii 
negiivemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi 

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

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

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

Data completării Semnătura 

jjl^CJJţJj;. 

2 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 

3,1 

4,1 

.>Aerçilârr£iïiï^^ pubticç fihiiniaţe rie';ia^îuscţijl <$ç_star. tîicql^şi diirfrutduri " 
externe1 int'i încheia Te cu "societăţi comerciale cu" capital de. stat" sau" unde -statul .-.ĂSte" aeţîonafr 

^m*atorl^iï^în^irïta^:i?À• ̂ *.\r ? ; v . ' . ' V M ".•'.""-'-L'A'i? .V!'• vî,: " - ; ' ' . v i ' L t r - t ' ' s i i C : ; ! ? : ««wîVVI'f'.il'{ *"• {?.' 
5,1 Benefidarul de contract: numele, Instituţia ProceArraprin Tipul Data Durata Valoarea 

1 

Subsemnatul/Subsemnata, F u K w w uuM/s)tjA-- ^rvfndfuncţ ia 
de ;JjideCatbr _?fc-^*Ve£- la Judecătoria Galaţi , 

CNP , domiciliul 

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



prerrumeletoumka şi adresa centraefantă: 
denumirea şi 

adresa 

cate a fost 
jircrcdiriţat 
contractul 

ccntractiilui încheierii 
contractului 

contactului totală a 
contractului 

Soţ/şotie 

Rude de gradul Il>ale titularului 

Societăţi comerciale/' Persoană fizică 
autorizata/ Asociaţii familiale/Cabinete 
irxlhiduale, cabincteasociate, societăţi 
cKile profesionale sausodetăti civile 
rrofoionale cu răspundere Mată care 
desfăşoară profesia de a\\xat/Organizaţii 
rieguwaiwnentale/Fitndal; 

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

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării Semnătura 

4 * » » » » » * * * * * > * * * « * - « * * * * * * HM M M P***« * * * a . * * * * * « • + * + « . • * 

2 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de APROD 

GALEA DRAGHICI GHERGHINA 
Ia Judecătoria Galaţi 

, având funcţia 

JUD. 
CNP , domiciliul GALAŢI, 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii riciclali natimele, instituţii de credit, grupuri de 
intt'ies ecouomic. precum ţi membru în asociaţii, fune 

Unitatea 
denumirea şi adresa -

aţii sau alte orga ni/a ţii neguve rniiment ide 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şj/sau a acţiunilor 
1.1 IUS-LEX GALAŢI MEMBRU 

2. Calitatea dc membru în organele dc conduccic. administrare şi control ale societăţilor conit'rciale, ale 
teniilor autonome, ale cniíip'aiiiilor'so.ieliíliior naţionale, ale instituţiilor de erudit, ale grupurilor dc inferes \ 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 —_____ 
— 

~~— 

J. < alitatca dc membrii în cadrul asmiaţiilor profesionale si'sau sindicale 
3.1 

,4. Ca li tiilea de membru in organele de conducere, administrare- si control, retribuite sau neref rihuite, 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinu la denumirea partidnlu i puii I i c 
4.1. 

5 ( mu racle. IIK1IISI\ iele de asisun.j pindic'i, consultanţa si ciuli, obţinute sau aflate în derubi e in timpul 
evciutâiii ţinutului, mandatelor sau demnităţilor publici finanţate (ÎL la bugetul de sial. local şi din funduri 
L'xteiiie oii înclieiate iu >ocict.iţi comerciale cu capital de sial sau unde statul este acţionar 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, Tipul I Data | Durata | Valoarea 



prenumelo'clenurriirea şi adresa ccaitractantă: 
clcnumireaşi 

adresa 

care a lost 
ihereefinţat 
contractul 

contractului încheierii 
contractului 

contractului totală a 
contractului 

Titular 

Soţ/soţie 

Rude de gradul I l ) ale titularului 

Societăţi comaoale^Persoană fizică 
atrlorizatâVAscraaţufâmil̂  
rnclrviduale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societar; civile 
profesionale cu răspundere limitară care 
ctesfâsoarăprotesiade avocat/ Cţgpnizaţu 
neguvemarnentale/ Fundaşi/ Asociaţii2' 

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

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării 

HxlLÎăL, 
Semnătura 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, MQN<ì.&&,Ìlì tOrfW/r r 

de Qr£G£/e£- mmmaV~ la lòto font?//t- &mJt7 
, având funcţia 

CNP , domiciliul 

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

• 

Unitatea 
• denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a açjjunilor 
1.1, 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 ———— 

5.1 Beneficiatul de contract numele, 
pt^umde/denuiniiea şi adresa 

Instituţia Pnxechraprin Tipul Data Durata Valoarea 
contractantă: careafcst coribactului meheicrii contractului totalăa 

1 



denumirea şi 
adresa 

încredinţat 
contractul 

contractului contactului 

_ —— — 

___— 
Rude de gradul I1' ate titularului 

, —— , —— 
Sock^comercide/Pc^xină fizică 
airtorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
Mviduale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societari civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Orgaruzaţii 
negrivemamentale/FundatW 

-— 

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

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

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

Data completării Semnătura 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Unitatea 
- denumirea şi adresa • 

1.1. 

Calitatea deţinută 
"Nr. de părţi • Valoarea totală a 
sociale sau i părţilor sociale 
dc acţiun i i ş i/sa u a acţi u n î I or 

Unitatea 
denumirea şi adresa 

2.1. 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

3.1. 

Iwijl&u ia%^Şii::,,ţn»iw!i r̂ !̂ '̂ <̂* j-iiii. ̂  i i;fiţi: iţ i: jc ,i i î-l̂ ir',::! .ii»*'şt >ţ'lă.-

Instituţia 
5.11 îeneficiarul de contract numele, cotitractaiită: 
rxenutrdc/dcnumirca şi adresa denumirea şi 

adresa 

Pixwcduraprh 
cate a Iod 
încredinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Dala 
încheierii 

contractului 

Durata 
oontiacuilui 

Valoarea 
totală a 

contractului 

1 

Subsemnata, IORDAN VALENTINA GEANINA, având funcţia ^d? G R E F I E R , la 
JUDECĂTORIA GALAŢI, CNP domiciliată în Galaţi, 

cunoscând prevederile ari. 292 din Codul penal pnvinu iaisui in ucciaraţn, oeciar pe 
propria ra spun a ere: 



Titular 

i Rude de ̂ adul 11 ' ale titularului 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
airtorizara/ AscxJâ ifàiiiiliale/Cahinete 
indMdiiate,cal̂ netc asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profofonale cu răspunde limitala care 
cicsiasoara profesia de avocar/ Q^iii'aţii 

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

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

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

iTegrwcmamentak/ Fiiridarii/Asociaţii' 

Data completării 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Su bsem natul/Subsemna ta, 
de grefier 

IVAN IULIAN A 
la Judecătoria Galaţi 

.yatând funcţia 

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

Unitatea 
denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şj/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -_ 

2.1, 

3.1 Membru în sindicatul 1US LEX. 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

MF** 
4.1. 

5.1 I^x^ficîamlcfecwitiactnuiriele, 
pi^urnele/dentariírea şi atiesa 

Instituţia 
corrtjactantä: 

Procedo prin 
carealost 

Tipul 
contractului încheierii 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală a 

1 



denumirea şi 
adresa 

încredinţat 
contractul 

contractului contractului 

- - - - - -

Soţ/soţic 
- - - - - -

Rude de gradul l" ale titularului 
- - - - - -

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale ai rispinxlere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ OrpiiTaţîî 
rK^uveniairientale/ Fundaţii/ AsociaţiP 

- - - - - -

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

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

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

Data completării Semnătura 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata 
de GREFIER 

KOLARITZ VIOLETA 

CNP 

la _JUDECĂTORIA GALAŢI, 

, domiciliul 

, având funcţia 

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

v':'íí li'~'ï\ Iii ï S v i i 1, a^vij-j ţ l i f ,^ E l ^ ^ , ì î 3- }A. r| - : ÍÍ- : f: a I ' - ' •' * £Jfrï
 1 viri 'i -̂̂ viX̂ 'í̂ -J " 

Unitatea 
denumirea şi adresa • Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1. 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

3.1 membru în Sindicatul JUS-LEX 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
1 ptenumele/denumka şi adresa 

Instituţia 
contractantă: 

Proccdtiraprin 
care a fost 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

Durala 
contractului 

Valoarea 

1 



denumirea şi 
adresa 

încredinţat 
contractul 

contractului contractiilui 

Titular 

Soţ/soţie 

Rude de gradul \ l ) ale titularului 

Societăţi comerciale/ Persoană fincă 
autorizatâ  Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată cate 
desiaşoară profesia de avocat/ Orgftnizaţii 
neguvcmarncntale/ Hindaţji/ AsotiatiP 

Societăţi comerciale/ Persoană fincă 
autorizatâ  Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată cate 
desiaşoară profesia de avocat/ Orgftnizaţii 
neguvcmarncntale/ Hindaţji/ AsotiatiP 

} Prin rude de gradul 7 se înţelege părinţi pc linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2 ) Sc vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

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

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

Data completării Semnătura 

2 



JUDECĂTORIA GA LATÍ ;'i 

'I 
D E C L A R A Ţ I E DE I N T E R E S E 

Subsemnatul/Subsemnata, LIPCAN IRINA având funcţia dc grefier la Judecătoria Galaţi, CNP 
domiciliul în Galaţi, i, cunoscând prevederile art. 

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

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

Unitatea 

denumirea şi adresa -

Calitatea 
deţinută 

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 
sociale şt/sau a acţiunilor 

1.1. 

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

Unitatea 

- denumirea şi adresa 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. 

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

Membru al Sindicatului "lus Lex" 

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

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

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

adresa încredinţat 
contractul 

Valoarea 
totală a 

contractului 

1 



JUDECĂTORIA GALAŢI 
Titular - - - - - - -

- - - - - -
Rude dc gradul I u ale titularului 

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

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

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

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B • Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, LIŢA IOANA , 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: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Unitatea 
denumirea şi adresa 

2.1. 

Calitatea deţinută 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 

3.1. 

4.1. 

5.113eneficianil dc contract: numele, 
preniunel&denumirea şi adresa 

Valoarea 
totală a 



denumirea şi 
adresa 

iricredinţat 
contractul 

contractului contractului 

Trtular 

? 
j Sat/soţie 

Rude de gradul l s>ale titiiîarului 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată''' Asociaţii Smiliale'Calbinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere Irmltatăcare 
cfesiaşoară profesia de avocat/Cfe^nizaţi! 
neguv^arnentale/ Fundaţii AsociaţiP 

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

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

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

Data completării 

2 



t a 5. 
íg - ivef 

JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER 

CNP 

MANOLACHE IONELA 
la Judecătoria Galaţi 

, domiciliul Galaţi, 

, având funcţia 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

de acţiuni 

Nr, de părţi 
sociale sau 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şj/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. 

'*•„!.r.* Vii '• '•''>.''.', V' 1 '" , 1 >'!.':' «" >l 
3.1. 
MEMBRU SINDICAT 1US LVX 

»ultanţa#i civile.-Obţiniţfclfcau aflate ÎB derulare în.tinipul 
r publice finaitţate-de la bugetul de stat, focal şi din fonduri 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Prtxedmaprin | Tipul Data Durata Valoarea 

1 



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

cârca fost 
încredinţai 
contractul 

contractului încheierii 
contractiilui 

contractului totală a 
contractului 

Titular 

Rudedegradull^aletiyarului 

Societăţi cornerciale7 Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
destaşoarăprofesiade avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2' 

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

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

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

Data completării S e m n ă t u r a 

ii,oy£& 

2 



.•<\ Viţii'' . 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER 

CNP 

MILEA IIJL1AÍSA 
Ia JUDECĂTORIA GALAŢI 

, domiciliul Galaţi 

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



denumirea şi 
adresa 

meredinţat 
contractul 

contractului contractului 

Titular 

Sot/soţie 

Rude de gradul I!)ale titularului 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată' Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi l 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară protesiade avocat/ Organizaţii 
neguvemamenrale/ Fundaţii/ Asociaţii2' 

--

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

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

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

Data completării Semnătura 

. . . . . . 2*. . . . . . . . . . . . . . . . > _ • j * , • r - t i 4 + i « v i r + > 

2 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

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

Unitatea 
• denumirea şi adresa -

1.1. 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 

sociale sau de 
acţiuni 

Valoarea tot 
sociale şi /sat 

I 

MODICA GABRIELA 
Subsemnatul/Subsemnata, „ , având fune; 

_JUDECATORIA GALJ 
de GREFIER la 

. Galati, 
CNP , .domiclliuh 



Sorsate., 

RutetfcgaüPafetitubttMr 

iàrraW^aneSreSwìja^ scudati 
civflepdBshiatesMsca^dvfc^ 

l f l'rin rude de gradul l se înţelege părinţi pe linie ascendenta şi copii pe linie descendentă. 
J' Se vor declara numele, denumirea ţi adresa beneficiarului dc contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

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

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

Data completării /Semn: ff" 



hi juif* 

D E C L A R A Ţ I E D E I N T E R E S E 

Subsemnatul/Subsemnata, MOLDO VEANU ALEXANDRA, având funcţia de GREFIER 
REGISTRATOR, la JUDECĂTORIA GALAŢI, CNP domiciliat în BRĂILA, 

JUD. BRĂILA, cunoscând prevederile art. 292 din Codul 
penal privind taisui in declaraţii, aeciar pe propria răspundere: 

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

Unitatea Calitatea lNr. de părţi sociale Valoarea tot 

denumirea şi adresa -

Calitatea 
deţinută 

|Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor 

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

Unitatea 

- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

P.L 

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

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

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

prenumele/denumirea şi adresa 
Instituţia Procedura Tipul Data Durata 

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

adresa încredinţat 
contractul 

Valoarea 
totală a 



Soţ/soţie 
Rude de gradul I u ale titularului 

Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
ramiliale/Cabinctc individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitata 
care desfăşoară profesia de 
avocat/Or gani zaţiî 
ncguvernamentalc/rundaţii/Asociaţii2* 

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

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

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării, Semnătura, 
Plutim 



Subsemnatul/Subsemnata, 
de ORE~//ÓR 

CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

la 

, domiciliul 

uncţia 

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

1. Wici.ii VIU :ivţmn»r l,i MTCICLÂTI I-IUIH'm.ih. CM 
IIILITCV economic, precum >i membru in usnciiiiii. Iu 

Unitatea 
-denumirea şi adresa -

1.1.. 

Calitatea deţinută 
Sir.. 
soc 
de acţiuni; 

"Nr...de părţi ; Valoarea totală .a-
sociale sau j părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

2. C;ililn1i:I di IIK-NIHRII in ordinele di- cniiduccic, adimiiKlnnu ţi t-milrtil ale MICÌL-UIilor eon IUculle. ale 
K'IIIIBU- MHDIMIIIIF. ale compauiiliir-MH-ICIULILIH naţionale. :ik- in^titm 1 ihn de credit, uk- URUPIIRILUR de interes 
CCOIINMN,. ,ik 1 IILTN VIII 1 UMJ:ILULM-1111 ale ALTOI ormiin/ixtii mtiiiwi rin IM nmlc: 

Unitatea 
denumirea şi adresa 

2.1. . . . 

3. ( alitale:! de ini-nihrii Iu cadrul asociaţiilor prolcv 
3.1 ~. ' 

Calitatea deţinută Valoarea bène ile i i I or ' 

4. ( alitale;! de membru in o l imele ile conduco e. aduliti iii 1 are si OUIIIMI. nJrihuite sau 11 e ruin ferriferi 
de t im Mu iu cadrul p.iilidilor politici, luncti.i <f «. ţin nt:i şi dei urci palidului pul ii ic 
4.1 

5. Contracte* inclusu cele do asistent» juridică, consultatila ^ ^ ^ ^ ^ t t ^ ^ ^ S i 
în derulare 111 timpul exercitării funcţiilor., m a ti d a telor : S*â; 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societàţt comerciale cu\ 
aeţ iona r m a j o r ita r/m i 11 or ita r : ' H^-wfe-S 
5.1 Beneficiami de contract: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 1 ftucedura prin Tipul "Data' 
contractantă: j careafost contractului : iiTcheierii • 

• Durata :.-
xcaiteaetiilui " 

Valoarea 
• totala a 

1 

1///0 £/HO<y 



T 

denumirea şi 
adresa 

încredinţat 
contractul 

contiactului contractului 

Titular 

contractului 

Soţ/soţie......... 

Rude de gradul 11' ale fitulamlui 

.Societăţi coitţeiciale/ Persoană fizică 
in ttorbată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
piofesionale cu lăspundere limitată care 
desfăşoară piofesia deavocat/ Oipnrzaţii 
negi ivemamentalc/ Fundaţii/ Asociaţii2* 

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

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

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

Data completării Semnătura. 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Su bseni ii atuJ/S ubsemnata, 
de 

CNP 

J ^ ^ f f V ă W funcţia 

• domiciliul 

x . » . . . u . 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

0 Pi$*&z?x£&;MiW$Wi
 I'FJIISÎÂS'ÎIIÎ'A'ÎŢ^I É F Í S Í - S ÍIIFÍSSRTS'JÍSTI 

- / / 'viî' 

) : ' • > : i; ţ_,:s »; 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
l.l 

i^'i'Vi't:-' ! ,;'-.'IÎ.' , ,'i, ;' 
: ''jiö1 fi:-!':':!:^!".-/-!-:*:^-:-:-:::-^-:-:"":-:-

:•' : v , ' " : • : , / . , . • > . . 

. ,1 ..I. T :•.•>,. :•.-yy.-.::>:•:•:•:<;• Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2 J 

WSÜ^Ü smdffiiH&ţ^ — 
3.1. 

Í ^ ^ Í W T T S Í ^ " " S ^ : y-'-^^y y-¿* 

Î L-TÍ 
(!>;..;;'("',';,';'' 

VIRACI ' 
\?>yy^%J?$$Í 

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prensjrnele/DERMJRNÌREA şi ADRESA 

Instiauia 
contractantă: 

rtoceduraprin 
careafìist 

Ttpul 
ootitractului 

Dala 
încheierii 

Durata 
contactului 

Valoarea 
totalăa 

1 



dmtniîcaşi 
adresa 

îheredriţat 
contractul 

cortbartului coritractuliú 

Titular 

Rude degradili I1' ale titularului 

Societăţi cojr^ale/PasoEoiafizică 
autetfflö/Ascdatii tâmiliWCaMnete 
rMviduak cabinete a s o c ^ societăţi 
civile profesionale sau soddăţiciviie 
protestóle cu răspundere 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
reguveaWnaitak/Fura^ 

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

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

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

Data completării Semnătura 

..Jlf$..^.L 



K i \ st (m 
DECLARAŢIE DE INTERESE 

, domiciliul 

, . . . , având funcţia 

U / n A iJtn 
/ 

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

Unitatea 
denumirea şi adresa • Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şj/sau a acţiunilor 
1.1, 

' M t ' < ^ ; ' - ' W 5 ^ ' ^ ; . V'L V̂; Vf• ^ * î-"̂  ^ : • V--"-r"-*"î f : - ? î ' * î V; * r • ' !,' i' jf • * • V '•"•''•V,.' 
W400 :'^4Mk0H0 
lB00<% , , v 5-' ; ;"-4'ţ 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - ^a j i ţa ţca deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 

3.1. 

4.1, 

5.1 BercficianilctecoiTtrdct; numele, 
prenirnele/denirmirea şi adresa 

Irrstituţia 
contractantă: 

Pmceduiaprin 
care a fost 

Trpul Data Durata Valoarea 
contractului fodiejerii contractului totală a 

1 



denumirea şi 
adresa 

încredinţat 
contractul 

contractului contractului 

Soţfeotje 

l^ide de gradul l''a(etitulariilui 

Societăţi eomemale/Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii farniliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitatacaie/ 
desfăşoară profesia de avocat/ Onanraţii 
neguvemamenlale/FundaţiVA^aţ'P 

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

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

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

Data completării Semnătura 

hMJăi 

2 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

D E C L A R A Ţ I E DE I N T E R E S E 

Subsemnatul/ Subsemnata, NECULAU VASIL1CA, având funcţia de grefier, la Judecătoria Galaţi, 
CNP . domiciliat în Galaţi, , jud. Galaţi, 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

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

Unitatea 

denumirea şi adresa 

Calitatea 
deţinută 

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor 

1.1. 

2, Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor) 
autonome, ale compani ilor/soci etăţi lor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, 
ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 

denumirea şi adresa 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale: 
3.1. membru d e s id i ncat la Jus lex 

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

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

prenumele^denumirea şi adresa 
Instituţia Procedura Tipul Data Durata 

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

adresa încredinţat 
contractul 

Valoarea 
totală a 

(contractului! 

1 



JUDECĂTORIA GALAŢI 
Titular -
Soţ/soţie -
Rude de gradui I ] ) ale titularului -
Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţi i 
neguvernamentale/Fundaţi i/Asociaţi i 2 ) 

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

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

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării, Semnf i t i ia , 

2 



J U D E C Ă T O R I A G A L A Ţ I 

D E C L A R A Ţ I E D E I N T E R E S E 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER 

CNP 

NEDELCU GABRIELA AURELIA 
Ia JUDECĂTORIA GALAŢI 

GALAŢI, 
domiciliul UDETUL GALAŢI 

având funcţia 

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

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1 NU ESTE CAZUL 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 NU ESTE CAZUL 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1 Membru in sindicatul IUS LEX 

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

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



r^unrde'den urnirea şi adresa cottractaiîto; 
dcnumiicaşi 

adresa 

cate a fost 
încredinţat 
contractul 

contracàifui beheicrii 
contractului 

contractului totalăa 
contractului 

Titular... 

Rude de gradul IJJ tde titularului 
i 

i 
r j 

Societăţi comerciale/ Pascenä fizică 
autorizată7 Asociaţii tàrriiM^ Cabinete 
Mviduate, cabinete asociate, societăţi 
chile profesionale sau societăţi civile 
prolèsionale ai tăspunderc limitată care 
destèsoaraptoièsia de avocat/Organizaţii 
iTeguvffliarn^tale/Fundaţii/ AsocîaţiP 

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

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

Semnificaţia coloanelor din tabelul dc mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării Semnă t j ^ 

2 



Mr 5ţ/fcfc 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata Nicolau Andreea, având funcţia de grefier la Judecătoria Galaţi, CNP 
domiciliul în ~ ~ ' judeţul Galaţi 

cu 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi i Valoarea totatà a 
sociale sau 

_dc acţiuni 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

2.1 

Valoarea beneficiilor 

3.1 

. . . l i » . . ' . . . . -i'JT. l_ J.S. 

4.1. 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenumelt/denuiniiea şi adresa 

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

Procedura prin 
carca fest 
încredinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală a 

contractului 

1 



Titular., 

Soţkjtje 

Rude de gradul 1y> alo titularului | 

•• Societăţi comerciale' [\asoa1afi7ica 
sLSotitâăf Asociaţii familiale/Cabinete 
hxfivickiale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionales» 1 societăţi civile 
profeionalecu îăspunuere limitată care 
desfăşoara pnofeia de avocat/ Or̂ niLiaţii 
¡Teguvernarrientab' Fundaţii'' AscxMP | | [__ |_ | _ 

1 1 Prin rude de gradulI se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copü pe litric descendentă. 
2 i Sc vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

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

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

Data completării 

HSâEk 
S e m n a r ă 

2 

file:///asoa1afi7ica


DECLARAŢIE DE INTERESE 

NISTOR CECILIA 
Ia Judecătoria Galaţi 

, domiciliul Galaţi, : 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de grefier 

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

l ì \xiicial «:iu acţionar la societăţi comerciale, c 
interes economic, precum ş'i membru in asociaţii, fu" 

Unitatea 
denumirea şi adresa • Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1 -

21 < alitate:! de membru în orgum-k" de cniiduct-ro,'^ 
rţj>ii|or tiuloiiome. ale cOmpaniilor/socicIfiţilor n^1f|pjjj 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 

3; Calilulea <le membru în cadrul asociaţiilor \tro{iijiî^^ff^^^^^^MXBSmXi 
3..1 membru în sundicatul JUS LEX 

4. Calitatea de membru fii.'organele de conduct 
dăinuite In cadrul partidelor politice, funcţia deliu 1 

4.1. . .7. . 

în'derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandai 
stat, local şt din fonduri ê éjf'jtte' ori încheiate cu.' "r' 
acţionar majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
pTOumele/denumireaşi adresa 

Instituţia 
contractantă: 

Procedumpnh Tipul 
careaiost cccùacaM 

Valoarea 
totalăa 

1 

file:///xiicial


deraimiteaşi 
adresa 

încredinţat 
contractul 

contractului contractului 

Titular 

contractului 

Rude de gradul I1 ' ale titularului 

Societăţi oioie^ile/PeiBoam fizică 
autorizată/ Asociaţii ÉardliaJc/Cabinete 
Mviduale, cabinete asociale, societăţi 
civile profesionale sau socidăţi civile 
profesionale cu räspundere limitatäcare 
desfăşoară profesia de avocai/ Organizaţii 
ncguvematiientale/ Fundaţii/ Asociat 

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

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

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

Data completării Scm/ffiătura 

2 



Mr- 6fi % 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Q/re.ftfA 
CNP c 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

/¿Ovo d - . . ... .. : ^?jjy££vand funcţia 

, domiciliul é?¿?ÁyÁ 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 
l̂ ^̂ tciaWaû jpina slaciê ji comerîia le,*JW*m 

3.1 

S.Tontracte. iiiclush cele de asistenţă juridicii, 
îii'.-d e rulare în timpul evercitârii funcţiiiiir. ma 

5.1 Beneficiami de contract: numele, Instituţia I Procedijraprin Tipul Data Durata | Valoarea 
ptenurnele/denumirea şi adresa contractantă: 

1 careafbst 
contractului încheierii contractului ) totală a 

1 



denumiieaşi 
adresa 

încredinţat 
contractul 

contractului contractului 

î Titular î Titular 

Soţ/soţie 

Rude de gradul [f>afe titularului 

Societăţi comerciale/ Fersoaraiizică 
autorizară/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
indK'idrualev cabinete asociate, societăţi 
civile ptoiesionale sai sorietât; civile 
protesionalecu răspundere limbată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
ne^ţmamerii^Tuixie^'Asociat? 

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

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

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

Data completării Serpnătura 

Mj£J&. 

2 



Hr, frJTM 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale7mstituţii de credit, grupuri dej 
interes economic, precum şi membru în asociaţii^fundaţii sau alte organJ7aţ i i neguvernamentale: 

Unitatea 

denumirea şi adresa -

Calitatea 
deţinută 

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor 

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

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

Unitatea 

denumirea şi adresa • 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

E.l Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale: 
3.1 Membru sindicat IUS-LEX 

Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în 
[cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic: 
W, 1 Nu este cazul 

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

Instituţia Procedura Tipul Data Durata 
contractantă: prin care a contractului încheierii contractului 
denumirea şi fost contractului 

adresa încredinţat 

5.1. Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Valoarea 
totală a 

(contractului 

1 

Subsemnatul/Subsemnata, OPREA MARIANA având funcţia dc 
GREFIER la JUDECĂTORIA GALAŢI , CNP 

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

declaraţii, declar pe propria răspundere: 



contractul 
Titular Nu este cazul Nu este cazul Nu este 

cazul 
Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Soţ/soţie 
Rude de gradul I1^ ale titularului Nu este cazul Nu este 

cazul 
Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

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

Nu este cazul Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

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

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

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

Data completării Semnătura 

i%Km. . 

2 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Su bsem natul/S ubsem nara, 
de GREFIER 

CNP 

ORZAN GTNA 
la JUDECĂTORIA GALAŢI 

GALAŢI, 
, domiciliul 

, având funcţia 

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

Unitatea 
denumirea şi adresa Calitatea deţinută 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor I 

Unitatea 
denu m irea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

5,1 Beneficiarul decontract: numele, 
prenumele'denumiiea şi adresa 

1 



' Prin riâ k ffdiltekţâg pflrwji pe linie imittâ şi copi ţi Ut dejce«kni3. 
*' Se vor declara numele, denumirea si afeş benedlcicruluî a mm unde-, prin calitatea dejuna, titularul, 

soţiil/sojia şi rudele de gradul I obţin conte, aşacum suntdeGnile lapunuiul 5. 

Prezenta declaraţie constituie act pontic ţi rSiuunJ poirhit legii penale pentru ineiactitatta sau 
caracterul incomplet al dalelor mripMt. 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Unitatea 
• denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 
contractantă: 
cteiumireaşi 

adresa 

Pmceduraprin 
carcatost 
încredinţai 
conttadul 

Tipul 
caitractului 

Dala 
încheierii 

conttactulii 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală a 

contractului 

1 

Subsemnatul/Subsemnata, PASCAL CRISTINA DANIELA având funcţia de GREFEiR r^rT5DECAT0RIA 
GALAŢI, CNP domiciliul GALAŢI, 
cunoscând preveuerne an. uin Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 



Soţ&otie 

Rude de gradui I1J aletjrjjlarului 

Societăţi ccmerciato'Persoană fizică 
autoriartă/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
cidividuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitaiăcare 
desSşc^ profesia de a\'ccar/ OrgtrniT î 
neguvemarnentak/Fundai/ AscdatìF 

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

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

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

Data completării Semnătura 

ft-06. 2*ff* 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, PĂUN GHERGHINA, având funcţia de GREFIER la JUDECĂTORIA 
GALAŢI, CNI domiciliul Galaţi, 
cunoscând prevederile art 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1 / / / • / 

;, '. : !: «/ ; (. .ţ • :..,' •: ,*> 1 * 1 , ţ • ; :,.iţj issili SVf: Í n$ - ® 
>V¡H-V;vi.V.' ^!: ' '^o!v , " * , î 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 / / / 

3 , 1 M e m b r u sindicat IUS LEX 

M i i . . •, V".! y. ' \ ¿\J 

:-J'O.V\?;;Vt:<V,¿ 
4.1 / / 



premnnde/demimirea şi adresa ccsitractantă: 
denumirea şi 

adresa 

care a fost 
îrKredinţat 
cxxiractul 

contraduhn inchderii 
CBrruactilui 

ccntracfoâri totală a 
contractului 

Titular 
/ / / / / / 

/ / . / / / / 

Rude degradul I1' aletitularului 
/ / / / / / 

Societăţi cmieieMe/Persoarâfizică 
autcdzatâV Asodaţn îlirrrMey Cabinete 
irxlrviduale, cabinete asociate, societăţi 
civ)lepK>fesionale sau societăţi civile 
profesionale curăsptfnderelimita^ 
ckstaşoarăprotesiacb avocat/ Qganizatii 
^guvernamentale/ Fundaţii/ Asodat# 

/ / / / / / 

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

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

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

Data completării Semnătura 



ori/-; ^ 

D E C L A R A Ţ I E DE I N T E R E S E 

í>u hse m n atuJ/Sutesem nata, 
de arnw-en la 

CNP 

cunoscând prevedcrilft&rr. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe |>r«pria răspundere: 

j în utţ^nM^Şţ^^'*'''^ 

|5.I Beneiidauldecoitiactriijiiele, Tipul | Data [ Durau [ ""Vakwrea 



Rude de gradul l'̂ 'aleiiManitui 

Soctetărj comerciale/FFEIBCANĂ fizică 
autorizata/ Asociaţii tkniliale/Cabiî te 
udjvkiuale.oibinetcasw^ societăţi 
civile profesionale sau societăţi eivifc 
jiofesionale cu rSspundere limitară cait-
desfăşoară pn>feaa de avocat/Orgawaţii 
rt̂ uvernamentale/ Rindaţii/ AsodatjF1 

" Prin nuia de gradul / se înţelege părinţi pe linie ascendenta şi copii pe : 
: ' Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului da contract i 

linie descendentă. 
: unde. prin calitatea deţinută, titularul, 

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

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

Data completării Semnătujra 

J l ^ l ^ J f e 

2 



J U D E C Ă T O R I A G A L A Ţ I 

D E C L A R A Ţ I E DE I N T E R E S E 

Subsemnata PÂRVU EMANUELA, CUP: \ 
in( 

având funcţia de grefier la Judecătoria Galaţi, domiciliata 
ud.Galati 

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

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

•şi/sau a acţiunilor 
1.1 NU BSTKCAZUL 

i 
1 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -_ 

2.1 NU ESTE CAZUL 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1 Membru in sindicatul 1US LEX 

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

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

5.1 Beneficiami dc contract numele, 
pţeniimele/denumirea şi adresa 

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

Prcx>ea\rtaprin 
careafa 
înaedinţat 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

contractului 

Durata 
conttactuhii 

Valoarea 
totală a 

amtKKiului 

1 



adresa contractul 
Titular... 

Soţ/soţie 

Titular... 

Soţ/soţie 

Rude de gradul V} ale titularului 

Societăţi comerciale/ Persoană ILdcă 
autorizată/ Asociaţii feriilialc/Qbincfc 
iiic1ividu^e,cabirH^ast)date, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale eu răspundere limitată cate 
dedăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
iie^uvematTieiîtale/ Fundaţii/ Asociat 

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

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

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării Semhăftora 

2 



4k Çifatç 

D E C L A R A Ţ I E D E I N T E R E S E 

Subsemnatul/Subsemnata,. fôft 0€&Ná- -cp&Ü&JA- , având funcţia 

CJVP , domiciliul 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şî/sau a acţiunilor 
1.1 

_ — 

Unitatea 1 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2 .1 . . . . . . 
• 

"*~ 

3.1 
. " • -

~~~ 

i'í.'íi;.;/-.1 , > ; f .'v/î,; \ ' ¿ . ; V , : , . ; . i . l ' : ! ; - r ' ' ' ' ;J : ,> :Î ; \ v . ' - ' Y V-/1'": .Ul.-i 

4.1. 

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
picnumele/dcnumireaşi adresa 

Instituţia Procedura prin Tipul Data Durata Valoarea 
contractantă: care a fost ccKitiactuJui încheierii contractului totalăa 

1 

de ^JtB-i^-fW-/} VA£- la yAJh^C¿7f)fy& &JI¿¿ñi , 



deniirniteaşi 
adresa 

îrcredinţal 
amüactul 

contractului rontractxiluì 

Titular 

Soţ/sotie 

Rude de gradul I1' aletìtularului 

Societal ccrnetdale/ Ferecară fizică 
aitiorizaiă/ Asociaţii familiale/Cabiiiete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profoionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Orgpnbaţii 
re^emnentale/ Fundaţii/ Asociaţii2'1 

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

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

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

Data completării Semnătura 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER-ŞEF 

CNP 

POPESCU MÍRELA ADRIANA 
la JUDECĂTORIA GALAŢI 

, domiciliul GALAŢI, s 

, avlmfTunctia 

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

Unitatea 
denumirea şi adresa- Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şj/sau a acţiunilor 
l . l . 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 NU ESTE CAZUL 

3.1 MEMBRU SINDICAT 

4,1 NU ESTE CAZUL 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
pnauimele/denumirea şi adresa 

Instituţia 
contractantă: 

Proceduraprin 
care a Set 

lipul 
cailtactului 

Dala Durata 
încheierii contractului 

Valoarea 
totală a 



denumirea şi 
adresa 

încredinţat 
contractul 

contractului contractului 

Titular 
NU ESTE 
CAZUL 

SotVsoţie 
NU ESTE 
CAZUL 

Rudede gradul I1* ale titularului 
MJESTE 
CAZUL 

Scddăţi comerciale/PetsoarTa 
autorizata/ Ascciat̂ âtriiMe/Cabrnete 
indiviauale. cabina societăţi 
dviieproresibnale smisocietătj civile 
pofeionate cu răŝ xrrxiere lbiiitatâ tare 
cfelăşiară profesia de avocat/ Organici 
negiuvemamen^ 

NU ESTE 
CAZUL 

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

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

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

Data completării Semnătura 

l i n s 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER la 

, domiciliul 

RADU GEAN1NA 
JUDECĂTORIA GALAŢI 

r,:,r,-av'âîid funcţia 

CNP , domiciliul \ JUD. GALAŢI 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

_şj/sau a acţiunilor 

jnrtatea.___ 
- denumirea j j adresa 

2.1. 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

3.1. 

5.1 Beneficiami de contract: numele, Instituţia 
•j=L=-J!! 1a!L ,a,I'-i lB»EA. 

Procedutaprin Tipul 
i a u » 

Durala Valoarea 
rxenumele/denunireaşi adresa contractantă; 1 cateafost contractului îricheicrii contractului totalăa 

1 



denumirea şi 
adresa 

încredinţat 
contractul 

contractului œrtractului 

Titular 

Sor/sotje 

Rude de gadul t} ale titularului 

Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată'Asociaţii tarniliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răsr*indere limitată care 
destaşooiăpofesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2-1 

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

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

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

Data completării Semnătur^, 

2 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Grefier 

CNP 

STAICU MARGARETA 
la Judecătoria Galaţi 

, domiciliul Corn .Vânători, Jud. Galaţi 

, având funcţia 

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

Unitatea 
- denumirea si adresa -

1.1 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

2 . (alitare;* de membru în ui gánele de conducere, administrare $1 couirul ale. societăţilor comerciale;- idi; 
regiiţur ¡uilonoñie; ide VitnipaiiiiloiVsoeieirttitor iiiiriöiiäle! ale*iiisTilutuIor de credit,.ale giujöünjor deiutereV 
economic, pie asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale-altor organizaţii »eguverna"mejjhdej_ 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1 

T Calitatea de membru in -cadrul asocîăJiUor PVJ 
3.1 membru sindicat ,jus lex" 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

'4. Calitatea de -v\ i.si control, retribuite sau ncretribuile. 

4.1. 

íU^'^^uj^r^^^r^^íl 
dé^'tatvtócái^í'^ 
" "T ''' statu i ¿^itc' • iVàStióna' jK 

5.1 Beneficiami de contract numele, 
prcriuirclc/denumiteaşi adresa 

Tallar 

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

Procedura prin 
oare a fost 
încredinţat 
conüsctul 

Tipul 
contractului 

Dara 
înctieierii 

antractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală a 

antractului 

1 



Sot/soţie...... 
- - - - -

Rudede gradul I13 aletitiilarului 
- - - - - -

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

- - - -

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

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

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

Data completării 

.hMMt 
Semnătura 

2 



JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

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 propria răspundere: 

mţereii&pi^ 

Unitatea 
- denumirea şî adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

gi/sau a acţiunilor 

2. Calitatea de, membru iu organele de conducere, administrare si control ale societăţilor comerciale, ale 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 
.—-———— 

" ._. 

5. í oiţtractc. inclusiv, cele de asistenţă juridicii. Consultantă si civile, obţinute sau aflate ta.dcrùlàtaìn tim 
* • • * - ' • ' • - * u A i i l ă t f i ^ p u h ^ ^ e r c ^ î t i ^ _f ^ _ _̂  ; ^ 

«xtern!e"..ori .fiîcueiater'.cu societăţi: comerciale'' cu. ''éiiptí&yT^¿-''''ita^f^ü::ia^e stá :^í :;r.'este^aeipímí^ 

5.1 Beneficiarul efe contract: numele, Instituţia j Prooeduraprin | Tipul | Data Durata Valoatea 



prentimde/denumirea şi adresa contractantă: 
denumiicaşi 

adresa 

care a fost 
încredinţfit 
contracţii] 

contractului încheierii 
confta&M 

contractului totalăa 
contractului 

Titular 

Rude de gradul Î aletitularuhii 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile pmfeionalesau societar; civile 
profesionale cu răspundere limitata care 
desfăşoară profesia dcawcat7()i^nizaţii 
negu^ernanientale/Fiindaţii/Asociaţii5 ^ 

y 

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

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

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

Data completării SemnăJţurX. 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER 

STEGARI' ANCA 
la JUDECĂTORIA GALAŢI 

TWâW^uîicţia 
ÂTORIA GALAŢI 

CNP , domiciliul Galaţi» 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa • 

1.Î. 

Nu este cazul 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi ! Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni i şi/sau a acţiunilor 

2 .1 , . . . . 

.(. Unitatea 
- denumirea şt adresa ; 

Nu este cazul 

•Calitatea1 deţinută/ Valoarea beneficiilor 

3 . } . . . : . . 

-. Nu este cazul 



denumireaşi -
adresa ' 

încredinţat : 
. contractul. 

contractului ocnuactiàii 

Titular........ - - -l; 
Nu este casati . ; . . . 

Nuestecazul., 

Rude de gradul I" ale titularului 
Nuesfccazul 

SocietâţicomeiciaJe/r^s^ 
autorizală/ Asociaţii âmiliale/Cabinete 
individuale, cabineteastxiate, societăţi • 
civile profesionale sau societar; civile 
pipfesioriaiecurdspuixi^ 
cfeslas^r^fesiaokavc^ 
neguvatiameritale' Fiindaţii/Asociaţia 

Nu este cazul 

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

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

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

Data completării Se \nnătK 



DECLARAŢIE DE TN TERESE 

Subsemnatid/Subsemnata, *%'>JL?'l ' J ^ L ^ . ^ 

dc ,-Jf\qhe> /la jdskf&bfa 
CNP _ , domiciliul 

, având funcţia 

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

Unitatea 
denumirea şi adresa 

1.1. 

2. Cjlttjiie.1 de mtmbm m nrjiiijele du enjulucei 
refluivi autonomi, alt rujiipHuiîloi ^uietiitilut n.il 
economic, aFt axjiialiilu! sau luuduliiloi mi o.k all 

Calitatea deţinută 

ţii de credit, {ţijupiiri dc 
,irn£TIIIIMITIIFC" "*" 

Nr. de p ă i ţ i I Valoarea totală a 
sociale sau 
de acţiuni 

părţilor sociale 
şj/sau a. acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1.. 

5.1 Beneficiarul dccotìùact: numele, 
prauimele/denumiieaşi adresa 

instituţia 
contractantă: 

Proccdtiraptiii 
causatosi 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

Durata Valoarea 
contractului totalăa 

1 



denumirea şi 
adresa 

încredinţat 
contractul 

contractului anTtractniui 

Tiuilar , 

Sot/soţic • 

Rude de"gradul I u ale titularului 

S(x;tetăţi comerciale/ Peisoană fizica 
airtorizată/ Asociaţii familiale/Qrbinete 
individuale, cabinete asociate, mvietati 
civile piotesionalc sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitatăcare 
desiăsoarăp«>feiadeavocul/(>^ii2aţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2* 

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

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

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

Data completării Semnătura 



Hr^ G?/äff** 
JUDECĂTORIA GALAŢI 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, 
de grefier 

CNP 

Şuşnea Mihaela 
la Judecătoria Galaţi 

, domiciliul Galaţi 

, având funcţia 

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

l . l . 

2.1 

3.1. 

Unitatea 
- denumirea şi adresa 

NU ESTE CAZUL 

d i v i e t a t i n o m a l e , »^titntil de creili», firûptiri de 
ţii 5iàu:alte oijginiyHf« negaierjaineiitnle: 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

ijlùr ÌHU frnidaţiilnr m î lU^Jţernaincntale: ^ " . " --" -
Unitatea 

- denumirea şi adresa -

NU ESTE CAZUL 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

NU ESTE CAZUL 

NU ESTE CAZUL 

ţi chile, obţinute sau afla^în derulare în «ini pul 

iital de *ţat.?»u iiiide/stetul :eW;-acţionar 

5.1 Bet iel ic i^decont jadir i i imele, Roccdiiaprin 

l 

Tipul Data Durata Valoarea 



prenumele/deiiuiriitea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

care a fost 
încredinţat 
contractul 

contractului îixheierii 
contractului 

contactului totală a 
conûactLilui 

Titular 
NUFSTE CAZUL 

StTt/sotie 

Rude de gradul I1Jale titularului 

Societăţi comerciale/Persciană fizică 
autorizată' Asociaţii femiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitatăcare 
cterfaşoarărwfesiade avocat/ Otgani7aţii 
negLivemamentale/ HindatjiV AsociatjP 

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

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

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pena' 0 pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Sem 



JUDECĂTORIA GALAŢI 
« 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Sit; 
fit**-* 

Su bsemn a tul/Subsemnata, 
de #fc?=f£d. 

¿7 ayând funcţia 

CNP domiciliul 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. 

3.1. 

. • ' V . , ' ' i ' ' V ' : : ' ' ' 

:::^-:ï-;-SÏ<#W"---:-:--!J-À.j..w.-.."- V >>YY^:^oJ< v Y v w - :-: 

jiV .. >••/•• J Mv^J.,! V , , . 1 1 ì,jH'.->r V ; , ' . v 
' ; v.̂ .::<:v':v::'••;'","/.•:•'•.-.,, ^^^;5f :^Kî :y^ r _ ^ ^ » ; , ^ ' ï S A « 

5.1 Benefidaml de contract numele, Instituia Procedura p in ţ Tipul 1 Data [ Durata Valoarea 

1 



pieniimele/denumiiea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

careafost 
încredinţat 
contractul 

œnîiaciurui înclieierii 
ccdtractuliri 

contradulin totalăa 
contactului 

Titular.. 

Rude de gradul I^ate titularului 

Societăţi axTierciale/ Persoană fizică 
autorizată' Asociaţii iâmiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
cKdleprolesionale sau societăţi civile 
profesionale cu râsrxindere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundării/ Asociaţii2' 

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

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

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

Data completării 

,„tlM.:Mt 

Semnătura 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de grefier 

CNP 

_Tudor Alexandra 
Ia Judecătoria Galaţi 

Constanţa, 
, domiciliul 

, având funcţia 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
1.1 - — — 

——-

1 
^ 

5.1 Beneflciarul de contact; numele, 
pimumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 
contractantă: 

Prrxeduraprin 
carcafost 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală a 



denumirea şi 
adresa 

rncredirŞrt 
contractul 

antractului contractului 

Titular 
• - — -

Rude de gradul l y ale titularului 

Scdetati cometxáaie/Perscíinafizka 
aiicnVată'Asociaţii foriiMe/Cabinete ( 
ina^duale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
rrofi&aTalecurăsrxrrd^ 
deslăşoaiăprufesiacfe avocat/ Organizaţii 
iieguvemameiitale/FuridatiiV Ascciati? 

—— 

Scdetati cometxáaie/Perscíinafizka 
aiicnVată'Asociaţii foriiMe/Cabinete ( 
ina^duale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
rrofi&aTalecurăsrxrrd^ 
deslăşoaiăprufesiacfe avocat/ Organizaţii 
iieguvemameiitale/FuridatiiV Ascciati? 

—— 

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

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

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

Data completării Semnătura 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

URSUIULIANA 
la Judecătoria Galaţi 

, având funcţia Su bsem natul/Subsemn a ta, 
de grefier 

CNP , domiciliul Galaţi 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind iaisui in aeciaraţii, aeciar pe propria răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şî adresa - Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
l .I 

" 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

l i 

^—....... _.. d*** 

3.1. 

5.1 Beneficiari]! de contract numele, 
prenumek.'dtaTumireaşi adresa 

Instituţia 
oantractanS: 
denumirea şi 

adresa 

Ptooeéitaprin 
caeafost 
inctedinţat 
contactul 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

contractului 

Durata 
contrariului 

Valoarea 
totală a 

contactului 

1 



Titular 

Sot/soţic > 
Rude de gradul ll) ale titularului 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizară7 Asociaţii tarniliale'Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societar; 
civife profesionale sau sccietâtj civile 
profesionale cu răspundere limitata care 
destaşc^ profesia de avocat/ Organizaşi 
neguvemamental^FundatJi/Mxa^ 

C 1 

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

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

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

Data completării Semnătura 



tiu K fai6 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de 

CNP 

V Z / Ţ ^ / f T MOhJl'Cfir vavând funcţia" 
ia ftUbeèÀTofitfr TFrfsVf 7 / 

—, domiciliul {tz£>fó4t'', 

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

JL Asoci.it sau ¡iction.ii l.i soeiLtàli comeiii.iW\ coni|i:ifiu socicl.i(i naţionali1, insinuili de cmlii. »riipuii di 
intet es economic, precum si membru in asneiahi. 1'uinl.ilii sau alic oigani/aţii nc¡»meriiiwncnlalc: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şj/sau a acţiunilor 
1.1. 

2. C'-.ilil.iie.i de meni hi u în organele di condurne, .id ministrare M COIITI'OI JII- soucnililof comerciale, _ft|e 
regiilor mitonmm, ale cumpaniilor.soeietàtilor nationale, .ile iiisfiliiiiiloi de i redil, .de « i uţiitrttoi* de (ittet'cs 
economic, .ile asociaţiilor sau Iu udat iilor ori ale alloi oi-jiani/aţii luuiivcriiamciilnfc 

Unitatea 
- denumirea şi adresa^ 

2.1. 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

3. Calit.ilea de iiieinbrii in cudrtil ¡isoeiiiliilor prolcsiunale ţi/sau sindicale 

3.1 MJP.UAÀ^ ^ " ' j t ^ t w . ^ V A ¿zí> 

4. Cnlil:ilea de Imeiiihiii iu Ébaiielt de conducere, admiui-ti.irt *i Curm ol. ictiihuitc sau neielri 
dăinuie în emirul partidelor pf li tice, funcţia deţinuta şi dcmmiirci partidului pnliiii 
4.1. . . . . . . . . • ~ " : 

i)jt^.y.<:S: 

5. (Contraete, HU-IIIM\ cele de iis^ienfa juridica< consultatita jmìdtca, consultane civik, obtitiute ori allato 
in deiiil.it e in t ìinpiil cxcicìtiìrii l'imcliilni-. inaiid.iltloi s;iu deniiiilatilor publiee Inumiate de la biluci ili de 
stai, locai >i dui fondu ri exlerne ori ìiiehei.ite cu smiet.it i eoinerci.ile cu cìi|iil:il de stai san mule stillili csie 
actiou.ir iiiiiiontai miiioritai 
5.1 Beneficiarul de contiact: numele, 
rimiuiiele/denumiteaşi adiesa 

Instituţia 
contractantă: 

fiocedurapriti Tipul 
cane a fost contractului 

Data; 
îhclieierii 

Durato 
Contractului 

Valoarea 
totală a 

http://Asoci.it
http://!iction.ii
http://deiiil.it
http://smiet.it


Titillar. 

Sot/soţie. 

Rude eie gisdul P a i e tituianiii li 

Societăţi comerciale/ Persurnă (iacă 
aiitori/ată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individitalej albinele asociate, spietati 
civile profesionale sau societăţi dvilc 
profesionale ai răspundere limitată cate 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţi 
neguvemamentale/ Rmdaţii/Asociaţii 

contractului coiitra&ilui 

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

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

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

Data completării Semnătura 

! 



oftată» 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

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



denumirea şj 
adresa 

îrKiedrnţat 
contractu! 

contractului contractului 

Titular 

Sot/soţie 

Rude de gradul l^ate titularului 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociatii2' 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociatii2' 

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

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

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

Data completării Isejrn natură] 


