
DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, CĂLDĂR US ELENA, având funcţia 

de grefier la Judecătoria Hârlău 

Oraş Hârlău                                                                                   

CNP ,                                                                          domiciliul judeţul laşi 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

I. I .... 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1. ..... 

4.1. ..... 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

1 

Nr. de păr1i 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 



5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul
exerdtării,funcjiilor, mand�te)or sau de�nităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri

•i;::�::;:f .:1ţ>:-,.,;_�:: ,..'--'J.f:{'� • 1l®r jt\-r ffe, ; -;.(t.{., _v:-c, .;:... . .C-. \.·. .··,:· c';';- , 

externe ori mche1ate cu··®sociefăţi comerciale cu capital ele stat sau unde statul este acţionar 
ma.ioritar/minoritar: 

fnstitu�a ProceclLu'a prin 
Data Valoarea 

5.1 Beneficiarul dec.ontroct numele, c.ontra:tantă: carea fost Tipul 
încheietii 

Dluâta 
totală a 

prenumele'denumirea şi oclresa denumirea şi încredinţat connc1etu lui 
contractului 

contra:tul u i 
contr'actlllui 

ooresa contr'actlll 

Titular ....... . ....... 

Soţ/soţie ............... 

Rude de gra:lul I 11 ale titulamlui
. . . . . . . . . . . .

Societăţi comerciale' P� tizk.ă 
autorizată! A9xiaţii fumiliale' Cabinete 
individuale, cabinete .rociate, �ietăţi 
civile profesionale sau �ietăţi civile 
profesionale cu tăspundere limitată care 
� profesia de avoc:&/ Organmiţii 
oo.ruvemamentale' Fundatii/ MXiaţii2> 

1
> Prin rude de gradul J se î nţelege părinţi pe linie asc endentă şi copi i pe linie descendentă.

2
> Se vor de clara nu mele , denu mirea şi adresa benefic iarulu i de contract unde, prin calita tea deţinută, ti tularul,

soţ ul/so ţi a  şi ru dele de gradul I ob ţin contra cte, 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 

29.05.2019 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, CERNESCU COSTINEL având funcţia 

de ŞOFER la Judecătoria Hârlău 

ComunaTibănesti,                                                                                       

CNP                                                                                     , domiciliul izu{eţu{Jasi 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa-

1.1 

Unitatea 
- denumirea şi adresa-

2.1.. .... 

/ 

3.1. .... 

4.1.. .... 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

1 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 



5. Contracte, inclusiv 4ele detasistetiţă jutidică;4coosultanfă'şi civjfe, obfipute sau aflate îO.:!derulqre înotimpul,
exercitării funcţiilor, 1I1,andatelor sau demnităţilor publice finanţate de fa bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori încheiat�it cu ,ysocietăţi c?merc,it1Ie fJI., caP,,îtal 1e şt�t S\!! und

1
r sţ�uJ �-,ţe a�Jiona�..

majoritar/minoritar: ·:,,- �:' , �-x Tf 
. 

5. I Beneficiarul de contract numele,
prenwnele'denumirea şi adresa

Trtular.. .. . .. . . .  . . ... -

Soy'soţie . . . . . . . . . . . . ... -

Rude de gradul I'> ale titularnlui 

Societăţi comerciale' Persoană :fizică 
autorizată/ Asociaţii fumiliale' Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăti civile 
profesionale cu răspundete limitată care 
� profesia de avocat/ ()rgţmizaţii 
neguvernamentale' Fundaţii/ ku:iaţif 

Instituţia ProcedLUa prin 
contractantă: care a fost 
denumirea şi încredinţat 

adresa contractul 

Tipul 

contractului 

Data 

încheietii 
con1ractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală a 

contractului 

1 > Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2> Se v o r d ec lara numele, denumirea şi adresa beneficiar ulu i  de contract unde, prin cali tatea deţinută, titularu l ,

soţul/so ţia ş i rud ele de gradul I obţin contracte, aş a cum sunt defini te la punctu l 5 .  

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

Data completării 

30.05.2019 

2 



Subsemnatul 
de GREFIER 

CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

CORDUNEANU ALINA-GABRIELA , având funcţia 

la Judecătoria Hârlău 

, domiciliul Sat Băderri,comuna Scobin� jud. Iaşi 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1.. .... nu deţin 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1. ..... nu deţin 

3.1. ..... nu deţin 

4.1. ..... nu deţin 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

1 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
păt1ilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 



prenumele'denumirea şi oclresa controctantă: careafa;t: contra::tului îocheierii con1ndu1ui totală a 
denumirea şi încredinţat contndului contra,tului 

adresa contra;tul 

Titular ............... nu deţin 

Soţl�e ............. ru detin 

Rude de grooul I' 1 ale titularului 
........... .nudetin 

Societăţi cometeiale' Pernmă fizică 
autorizaJăf Af)Ciaţii fumiliale' Cabinete 
individual{; cabinete a<roate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşooră profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale' Fundaţii/ Af)Ciaţii2) 

1 > Prin rude de gradul I s e  înţelege pă rinţi pe l inie asc endentă şi copii p e  lin ie  descendentă.
2> Se vor declara numel e, denumirea ş i  adres a benefici arulu i de contract unde, prin calitatea deţinută, ti tularul,

soţul/so ţi a şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt defin ite l a  punctul 5. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

27.05.2019 · ·························  

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, CURCĂ LUMINIŢA având funcţia 

de GREFIER la Judecătoria Hârlău 

Loc. Hîrlău,                                                                                  

CNP ,                                                           domiciliu

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

1. Asociat sau acţionarr}�}âHft�ţi. to!11�,r-5ţal�,AfOm��dii/soţie't;iiţi �aţjo_!1�lf� Jn§!�fitţji'2e��red,it,, grllpuri de
interes economic, precufu"şi_me'IJ)bru Îfţ âsoch{tii: fundatii sau alte organizafii ne€iiveina,,Înentale: ,,,, 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

1.1 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţi lor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

2. Calitatea de, memb_rw:, în organele de.couducere,yadministrare şi cpntrol ale, societă'.ţilor comerciale, tde
ii::.;$·'--: :-:t,- Jc'>""··:--·�,-- -�f.- ·<v&:: ·•. ;.;:-.-., "":'' "'':'Vi -� _·_:,_ -L" ·.. '" �--_, ·/'<...c·.i·· 1'4:,c/':·�?'· :::':-_,,;.,<0_-:ic.-;t:f ,--/.'t'1·- '·" ·_ -'% 

regiilor autouome,"ale compa,niîlorfsocţetăţiloi,�aţiouale, a1linstituţiilo'!rde cr�it;Jile grupuriJo'r de interes
economic, ale asociaţiilor sau'Jundat'iilor'oricalealtor sorganizaţii,tţ�uvefuameutale: "'v sem m ' 5 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 ...... 

3. Calitatea de me1nbru în cadrutas9ciaţiUor,pro(esionale şi/sau sindiţale" '' "' , "�,
3.1 ..... 

,. 

4. CaHtatea de membru în organeleţde conducere, administrare şi control,iretrHnîite şau 'neretribuite,
detinute în cadrul partidelor politice, f�ncţia deţin�tlşi"cfen�mi;e� partiduluf'politit · • 
4.1 ...... 

1 



5. Contracte, inclusiv cele de asistentă 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
ma ioritar/minoritar:

Instituţia Procedwa piin Data Valoarea 5.1 Beneficiallll de contract: mmele. contrnctantă: carea fost Tipul în cheieri i Dwata totală a pi-enurneleldenumirea şi adresa denumirea şi încredinţat contrac tului contrnct:ului contrnctului conoaetuluiadresa conoactul 
Titular ........... .... 

·-Soţ/soţie .......... ..... 

Rude de gradul 11) ale titularului 
. . . . . . . . . . . .

Societăţi comercialei Per.:;oană -fmcă 
auto1i2ată/ Asociaţii fumiliale'Cabinet:e 
individuale. cabinete asociate. societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspunclete limitată care 
desfaş:xlră piufesia de avocat/ Organiza�i 
ne<Jtrvemarnent alel Funda�i/ Asociaţi?> 

'l Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2 > Se vor declara numele, denumirea şi a dres a benefic iarului  de contract unde. prin cali ta t ea deţin ută. titularul.

soţu l/soţia ş i  rudel e de gradul I ob ţ in contract e .  aşa c um 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 

28.05.2019 

2 

Semnătura 

·· ··········



DECLARAŢIE DE 

Subsemna tul/Subsemnata, 

de APROD 

Curecheriu Paraschiva 

INTERESE 

având funcţia 

CNP  

la Judecătoria Hârlău 

, domiciliul Oraş Hârlău, sat Pîrcovaci, judeţul Iasi 

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

I. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale; comp�nii/societăţi n1âfionalr;1'institnţii de credit, grupuri de
interes economic, precum si membru în asociatii, fundaţii sau alte organizaţii ne2:uvernamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţi lor sociale 
de acţiuni şi/sau a aeţi uni lor 

I. I

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale C!)mpaniilor/societătilor naţionale, aJ�)nstitnţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilo'r sau fundaţiilor ori ale a)tor"'o

w

r2aniiâţii nC2'bvernamentale: 
Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -

2.1. ..... 

3. Calitatea de membru fo cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sincficale fil" '' ,., 

3.1. .... 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partid:elor PQlitice, fn,ncţia (;tetinuti\;şi denqmirea partidul,ui politic
-U ...... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate îo derulare în timpul

1 



r 

exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri 
>7,' ,-·, 

externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 

ma ioritar/minorita r: 
lnstituţia Procedura pin 

Data Valoaic:a5.1 Beneficiruul de contract: nLU11ele, contractantă: carea fost Tipul încheierii Dwata totală a prenumelefdenumi1c:a şi adresa denumi tc:a şi încredinţat contractului contractului conu-actului contractului
ooresa contractul 

Titulru· .......... ..... 

SoVsot.ie ............... 

Rude de gradul 11l ale t itulruului 
······· ····· 

Societăţi con1erciale' Persoană fizjcă 

autorizată/ Asociaţi i familialef Cabinete 
individuale. cabinete �iate. societăţi 
civile ptofesionale sau societă� civile 
piofesionale cu răsp1.mdete limitată care 
dcsfa�xiră pmfesia de avocat/ Organizaţii 
11(..;...JtNemarnentale' Funda�i/ Asocia ţi?> 

1 > Prin rude de gradul I se în ţelege părinti pe li n ie ascendentă şi c opi i pe li n i e descendentă.
:n Se vor d ecla r a  n umele, denumirea şi adresa beneficiarului de con tract unde, prin calitatea detinută. titularul.

soţul/sotia şi rudele de gradul I obţin  contracte, aşa cum sun t  definite la punctul 5. 

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

Data completării 

24.05.2019 

2 

Semnătura 

·· ·· 



Subsemnatul/Subsemnata, 

de Grefier arhivar 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Curelariu Loredana, având funcţia 

CNP  

la Judecătoria Hârlău 

, domiciliul judeţul Iaşi, 

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

1.1 ...... nu deţin 

Unitatea 
-denumirea şi adresa-

Unitatea 
-denumirea şi adresa -

2.1 ...... nu de in 

4.1. ..... nu deţin 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

1 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 



ţKenlillde/denumirea şi ooresa

Titular ............ _.nuck1in 

Soţ,'9Jţie ...... ..... ··- nu cxţin 

R�de graiul 11> ale titularului
............ nu deţin 

Societăti canetciale/ p� fizică 
autorizală/ � familialei Cabinete 
irxlividuale, cabirete� � 
civile pofesi.ornle sau� civile 
�fesiooale cu răspurdere limitată care 
� �fesiadeavocat/ Organizaţii 
neguverr""'""'llWV Fundatii/ �iatifl

corm, ctu1ui totală a 
coonoctu\ui 

I) 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 calitate:1 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 Se�ftura

... .... . . ..

... .
30.05.2019 

2 



.. 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, Davidescu Doiniţa 

la 

având funcţia 

de GREFIER Judecătoria Hârlău 

Oraş Hârlău,                                                                                   

CNP                                                                                    , domiciliul judeţul lasi 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria 

răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

I. I

Unitatea 
- denumirea i adresa -

2.1. ..... 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

1 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de ac iuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
i/sau a ac iunilor 

Valoarea beneficiilor 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, DOBOŞ IOSIF-CONSTANTIN având funcţia 

de GREFIER la Judecătoria Hârlău

CNP                      domiciliul Oraş:J{ârfău,  cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în 

declaraţii, declar pe propria răspundere:

!· Asociat sau �cţionar Ia �ocietăţi c�merci�Ie:: compan!�/societăţi naţio�a·�� Minstituţii de credit, grupuri dei
mteres econonuc, pre�um ş1 membru m asociatu, fundatu sau alte or2amzat11„ne2uvernamentale: 

Unitatea Nr. de păt1i Valoarea totală a

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

I. I -

2. Calitatea de membru în org�nele de conducere, administrare şi contrql ale societăţilor comerciale, alel
regiilor autonome, ale C0!1)paniilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, al� grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor on:i:anizaţii neguvernamentale: 

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

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicâle -�., ... �-;� .. .�& ,. ' 

I,., 

3.1. .... -

4. Calitatea de membru în organele de ·conducere, administrare �şi control„ retr.ibuite sau neretribuite,�deţinute În cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea parti,dului oolitic 
4.1 ...... -

1 



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

Instituţia ProcedlU'a ptin Data Valoarea 5.1 Beneficiarul de oontrcX::t numele, oontractantă: carea fost lipul încheierii Durata totală a prenumele/denwnirea şi ooresa denum irea şi încrooinţat contractul ui contractului oontractului contractului controctul 
Titular ............... -

Soţ/soţie .... . ..... ..... -

Rude de gradul 11> ale titularului 
-

· · · · · · · · · · · ·  

Societăţi comerciale/ Persoonă fizică 
autorizată1 Asociaţii furniliale/ Cabinete 
irdividuale, cabinete asociate, �ietăţi 
civi le profesionale sau �ietăţi civile 
profesionale cu rasixmcJere limitată care 
� profesia de avocat/ Org;mizaţii 
neQ.UVemamentale/ Flllldaţii/ Asociaţit>

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe l i nie descendentă.
2

) Se vor declara numele, denum irea şi adres a benefic iarul ui de contract unde, prin c alitate a deţinută, titularul, 
soţul/soţi a şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la p unctul 5. 

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

29.05.2019 . ........�:�.�� ............  
Data completării 

2 



Subsemnata, 

de GREFIER 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

DOBOŞ MIRELA având funcţia 

CNP  

la Judecătoria Hârlău 

, domiciliul OraşJfârfău, itu{ţtu{Iasi

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

l. Asociat sau acţionar la societă.ţi comerciale„ companii/societăJi naţionale, .instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociatii, fundatii.sau alte or2anizatii ne2uvernamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

1.1 -

2. Calitatea de membru în organele .de conducere, administrare şi control ale societăfilor comerciale, ale
regiilor autonome, ille companiilor/societăţilor naţionale, ale institujiilor'de credit, ale grupurilor de interes

. . 

economic, ale asociatiilor sau fundatiilor od ale altor or2anizatii ne2uvernamentale:
Unitatea 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa -

2. I."." -

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor orofesionale si/sau sindicale · l ,,{ -� 
o, � ţ . .  , 

, .. 

3.1 ..... -

4. CaUtatea de membru în organele de conducere, ad.ministrare şî contro., retr.ibuite sau· neretribuite,t
de(inute În cadruJ partidelor politice, fu.nctia deţinută şi denumirea partidului oolitic
4. I ...... -

1 



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

Instituţia Procedura plin 
Data Valoarea5. l Beneficiarul de controct: numele, contractantă: carea fost Tipul încheierii Durata totală a prenumele/denumirea şi ooresa denumirea şi încredinţat contractului contractului contractului conoactuluiadn:sl connactul 

Trtular .. .. ........... -

Soţlroţie ........ ....... -

Rudedegrooul 11> a1etitularului 
-

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

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
iooividuale, cabinete �iate, societăţi 
civile profesionale sau sociaă� civile 
profesionale cu ră5pundere limitată care 
� profesia de avcx:at/ Org;mizaţii 
neQUVemamentale/ Fundaţii/ A9:lciaţii2l

I) Prin rude de gradul I se înţelege pări n ţi pe linie ascendentă şi copii pe l inie descendentă.
2

) Se vor declara numele, denumirea şi adresa benefic iarului de contract unde, prin calita tea deţ inută, titularul, 
soţul/soţia şi r ude le de gradul I obţi n contracte, aşa cum sunt definite la punct ul 5. 

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

Data completării 

29.05.2019 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, Hortopan Liviu având funcţia 

de GREFIER-REGISTRATOR la Judecătoria Hârlău 

Oraş Hârlău,

CNP                                                             domiciliul 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

1.1 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută 

2.1. ..... 

3.1. .... 

1 

ituţii''ţle credit, grupuri de 
*ţ;ţA::; 

uv�rnamentale: 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

"''tătilof ... comerciale, ale 
101P A , "f 

runurllQr de mter,es 
:1 

Valoarea beneficiilor 



5. Contracte, inclusiv.ş!Ie de!s��tenţă juridiCăf c���ttltanţăşi·civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul
exercitării funcfiilor,'nfandate.lor sau demnităţilor'. ihÎbJice fiuanfa:te de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori încheiatE; cu···· socieţăfi comerciale cu. capital de stat sau unde statul este acţionar
n1ajoritar/minoritaf: · , · ,., ,, , *' '"> s M ,, , '" " H 

5. I Beneficia iul de contract: numele,
prenumele/denumi rea şi adresa

litulai· .............. . 

Soţ/SOl,ie .............. . 

Rude de gradul 11> ale titulaiului

Societăţi comerciale/ Pet"9Jal1ă fizică 
autOJizatăl Asa:iaţii familiale/Cabinete 
individuale. cabinete asociate, societăţi 
civile piofusionale sau societăţi civile 
piofesiooale cu răsptmdete limitată caie 
de;făşoară pmfesia de avocat/ Otganizaţii 
neguvemainentale/ Fundaţii/ Asa:iaţii2l 

Instituţia Procedtuâ piin 
contractantă: care a fost 
denwnirea şi încredinţat 

adresa contractul 

Tipul 
ro1Uâctului 

încheieri i 
conUâCtului 

DLuata 
conUâCtului 

r > Prin rude de gradul I se înţelege părinţ i pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 

Valoarea 
totală a 

contrac.1ului 

2
' Se vor  dec l ara numele, denumirea ş i  adresa beneficiarului  de contract unde, prin calitatea deţinută. titularul.

soţul /soţia şi rude le  de gradul I o bţin contracte, aş a cum sunt definite l a  punctul 5. 

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

Data completării Semnătura 

24.05.2019 · ·················  

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, IV ĂNUTĂ LILIANA, având funcţia
de GREFIER la Judecătoria Hârlău 

Oraş Hârlău,  

CNP                                                                            , domiciliul judeţul Iasi 

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 asociatii, fundatii sau alte ore.anizaţii nee.uvernamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

I. I

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 asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor or2anizatii ne2uvernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -

2.1. ..... 

3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale
3. l. .... 

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute În cadrul partidelor politice, functia detinută şi denumirea partidului politic
4.1 ...... 

1 



5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate În derulare În tim�ul
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
ma ioritar/minoritar:

Instituţia Procedura prin 
Data Valoarea 5.1 Beneficiarul de contract: numele, contractantă: carea fost Tipul 

încheierii Durata 
totală a prenumeleldenwnirea şi adresa dentnnirea şi încrooinţat contractului 

contractului contractului contractului oclresa contractul 
Titular ............... 

Soţ/soţie .. ........ ..... 

Rude de gra:lul I I Jale titularului 
. . . . . . . . . . . .

Societăţi comercialei PetSOOllă fizică 
autorizată! Asociaţii familialei Cabincte 
individuale, cabincte �iate, �ietăţi 
civile profesionale sau �ielăţi civile 
profesionale cu răspLmdere limitată care 
desraµrră profesia de avocat/ Orgmi2aţii 
nemNemamentalel Fundaţii/ Asociaţif) 

t) Prin rude de gradul I se înţelege pă rinţi pe lini e asc endentă şi co pii pe lini e desc endentă.
2 l Se vo r decla ra num ele, den umire a şi adresa b en eficia rulu i  de contract unde, prin c alitatea  deţin ută, titularul,

so ţul/soţi a  şi r udele de gradul I obţin contracte, aşa c um 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 

29.05.2019 

2 



DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnata OBREJA T. VASILE MARIUS având funcţia de grefier, la Judecătoria Hârlău, CNP        
domiciliat în Mun. Iaşi, judeţul Iaşi, 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 Calitatea Nr. de părţi sociale Valoarea totală a părţilor 
deţinută sau de acţiuni sociale şi/sau a acţiunilor 

- denumirea şi adresa -
1.1. AJL' EST[; cftZ..UL 

-
----

p 

- -

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

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
�.l. .. �(.,\ €. S,T E. C 11-2.\.J L 

-
------

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

JJ L' r;-c_, T,-: C'f-2-cJL -
-

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. .... 

JJ C P..S,r:: Clt2UL-

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 oritar/m inoritar:
5.1. Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea 

prenumele/denumirea şi adresa contractantă: prin care a contractului încheierii ţontractului totală a 
denumirea şi fost contractului ţontractului 

adresa încredinţat 
contractul 

Titular ..................... - ' -

Soţ/soţie ................. - -p 
Rude de gradul I 1

) ale titularului -
� 

i---

················ 
Societăţi comerciale/Persoană fizică - ("' 



iautorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
icabinete asociate, societăţi civile 
tprofesionale sau societăţi civile 
tprofesionale cu răspundere limitată 
icare desfăşoară profesia de 
iavocat/Organizaţii 
�eguvemamentale/Fundaţii/ Asociaţii2 

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

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

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

Data completării Semnătura 

2 



DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, MACOVEI - SIMONA IONELA, având funcţia de Grefier la Judecătoria Hârlău, CNP , 
cu domiciliu in mun. lasi,  jud laşi, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în 
declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1 Nu este cazul 

- denumirea şi adresa -
2.1. Nu este cazul 

1 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţi lor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

încheierii contractului 



Trtular .... ......... .. 

Nu este cazul 

Soţl9Jţie . ............. . 

Rudedegrooul 11>aletitularului

Societăţi COOleleialef p� fizică 
autorizală' Asociapi familiale/ Cabinete 
iooividuale, cabirete �im!, �ietăti 
civile in>fesionale sau �ietăţi civile 
in>fesionale cu răsJu1dere limitată care 
desfăş:m1 in>fesiade avocat/ �i 
negu\-, icu I""' ,tale/ Fundaţii/ Asociaţirl 

denumirea şi 
� 

îrx:redinţat 
contra:rul 

contra::tului 

'l Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe lin ie ascendentă şi co )i i pe linie descendentă. 

contra:tului 

2J Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de cor tract unde, prin calitatea deţinută. titularul. 
soţul/soţia şi rudele de gradul l obţin contracte, aşa cum sunt definite la 1 unctul 5. 

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

Data completării 
28.05.2019 

2 

. . ......... ············ 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatu I/Subsemnata, SCRIPCARIU MARICICA având funcţia 

de GREFIER la Judecătoria Hârlău 
Oraş Hârlău,                                                                                                                  

CNP domiciliul 

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

1. Asociat sau acţiO!}lU5. l� �pcietMi copiei;:siaJe, conr1:fanii/socieţ!Ji ,nâ,ţion,aJe{'i_nst!ttîJîirde cr�dit, gr�puri;,de
interes economic, prec�n\ $j me1ţ1bru 'În ,asociaţii, fu�datii sau,�i:Hfe 9r2aniiaţii, nţ2:y.vernapientale: , " 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

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

2. Calitatlâ �e,niemo}u;in.I:otgţiî:ele <1e:t\oîrâi1îc\re,a:dmiuisţr�'re1 şi:'conkol. atelJ!octţtăţilor �cg1.nercia,le,\a1e
regiilor .auJono��' .. �1.� f,?,m��;i{JQifs_�ci�tfff!for .�ftfooal�, �!e„J��,tiţuitHor .�e cilţtt

0
ale,�rup�[ilor11de inte[es

econonnc,,ale asoc1aJ1,lpr ·Slolu;furai:hdnlQr ort ale altor on?au,zatn nCQ:llV�rnanţentale: xr ., w,, •.. .. , .. * 
Unitatea 

- denumirea şi adresa-
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. ..... 

3.1 .. ". 

. '" 
\,"• A \• , 

4. ·calitate� ·�� .. m�<)ll\�r'! îy.W�ii,,ijMţ :aet c�iî�u�et�; �<l�J�Jsi
r

are)f;c<>pt�o!� rltJ:itiqjte s�u )lCrţtribuite, 
deţinuteJn cad,tul partide)o'rpi

}
litice,f,iîncţia deţiriufăşi d,emilitfrea. partiduh1fpolţ1ic·*� A% ; @ 

4. I..""

1 



5. Contracte" inclusiv ce,e-de asistenţă juridică, consultanţă şi c.ivile, obţinute ,sau aflate în derulare în timpul
exercitării funcţiilor, mandatelorsau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri

I extern� Orj ÎJlCheiâfe,: CU SOCÎefăţi COfflerciale CU capital de Sta't SaU UUde Sfatul este acţionar
ma.ioritar/minoritar: ' 

:: , .  
. ... ; 0 " 

Instituţia Procedura piin Data Yaloaiea 5.1 Beneficiarul de contract: numele, cono-actant:ă: carea fost Tipul încheie1i i DLU-ata totală a prenumele/demunirea şi adresa denwnirea şi încredinţat contractului conu-actului connc1ct11lui contJâctUluiadresa cono-actul 
Titular ............... 

SoţlSOţie ............... 

Rudedegradul I'laJetit:ulamlui 
············ 

Societăţi comerciale/ Per.nmă fizică 
autorizată! kn:iaţii fumiliale/Cabinete 
individuale, cabinete �iate, societă� 
civile profesionale �1 societăţi civile 
pmfesionale cu răspundere limitată care 
desraşoară pi-ofesia de avocat/ ()rgmizaţii 
neguvernamentale/ Fw1daţii/ Nn:iaţii2l 

1> Prin rude de gradul I se î nţe le ge părinţ i pe lini e ascendentă şi c opi i pe l in i e  descendentă.
2

) Se v o r dec lara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută. t i tularul, 
soţul/soţia şi rude le  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 

28.05.2019 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatu I/Subsemnata, 

de GREFIER  

VOLINTIRU ADRIANA , 

Judecătoria Hârlău 

având funcţia 

la

, domiciliulCNP 2861126071367                                                                                                   jud. Botoşani cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 

privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1 

- denumirea şi adresa -

2.1 ..... . 

3.1. .... 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

Nr. de păt1i Valoarea totală a 
sociale sau părţi lor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 

5. Contracte, inclusiv cele de ,asisten fă j u,ridică, consuJtanfă şJ �Jvpe, pl>ţi11ute sau aflate în derulare în timpul 
exercitării funcţiilor, mandatel?r sau demnităţilor Imblic,e finaqţate'"de la bug�tulide stat, local şi din fonduri 
externe ori încheiate cu so'cietăţt comerciale cu '�capital. de .. , sfat .sau unde statul este acţionar 
ma· oritar/minoritar: w� > ;

1 



.-
Instituţia Procedura prin 

Delta Valoaiea 5.1 Bcneficiaiul de contract: murele, conbaetantă: carea fost Tipul încheie ri i DLU<lta totală a prenurnele/denumirea şi adresa denumirea şi încredinţat contractului contractului contractului conbc1Ctul ui adresa contractul 
litulai· ........ ....... 

SoVSOţie ........... .... 

Rude de gradul l 11 ale titulaiului
. . . . . . . . . . . .

Societăp comerci ale/ Per� fizjcă 
autorizată! Asociaţji familiale/ Cabinete 
individuale. cabi nete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăp civile 
profesi onale cu răspundere limitată care 
desî� pmfesi a de avocat/ Organizaţii 
r1eguveinainentale/ Fundapi/ Asocia�? 

11 Prin rude de gradul I se înţe lege păr inţi pe l inie ascendentă şi c opii pe l inie descendentă.
'.!l Se vor declara numele, denumirea şi adresa benefici arului  de contra ct unde. prin cal i tatea deţinu tă. tit ularul. 

so ţ ul/soţi a şi r udele de gradul I obţin c ontra cte, aşa cum s unt definite l a  punctu l 5. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

28.05.2019 
·· 

2 




