
' 
i JUDi:.'CATORIA IA$' 

--� DECLARAŢIE DE INTERESEI INTil.A.,,E llPif.. V -' 
2R.!l_ /i> . " . ' 

S�Subsemnata, l).A-v / (j / _ A-LI�� �

ul � 
, :v.ân ' 

-
__ :�ţ

�
· � 

de Gt2.c.:P-,'c:;e_ la /vtJcc,f-T'o/U,& );ţf; ,:�/,, /• 
J,/_. (' � f , � -' 

CNP ,,domiciliul  /

. _ 1

cunoscând prevederile art. 2 2 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asoci11t .•• �a11iacţio11�rlă_ s�c',et,ţi fOnterciăÎ�j�ompănii/s!)C!�tă� liitţi!>lllllei .i11stituţii-•de _ credit, grupuri <l
interes economic, precumsi membru în asociitii. fundatiisau alte omanizatii neguvernamentale:

-
-

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

LI. .....

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunil01 

2. Calitatea d� niembJ"11 î�, .orgănele decon�_ucere; .âdnlinisfrâre; şrcti11trol llle s.ocietăţilor comerciale, al
regiifor __ autoupme, alţ c!>:ir,.J>11n.iiior/�ocietăţil!ll"jnllţio�1tl!f ale iu'ti�fii.loi; _�C1- cre�it, al� _grupurilor. de __ interi
economic, ale âsociatiilorsăufundiftiilor-prialealtor'oroânlzatiinee'uvernainentâle: •-L : ( - ----- _-•. 1- ' 

Unitatea 
- denumirea si adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1."." 
/ 

3. Calitateă de membru în c11drnl ăsocfaliilor r:îrofesio11aU'silsau._sitidicale ! • > _ - -_--_ _ - - -·-----•- - __ -- -•- - -- ._.- ___
· --.-__

3. I.""'
/ 

/ 

-
4.-_-. CaHtât�a-�� .m�ni_bl"u_ ;Î!l !>fg��!le._ df1 C!)ll1!:'f�_ .. i

,, 
a1111�i��a�; şi, coefrol, _ ·_r!tribuite sau neretribuit,

- detinute în cadrul partidelor.politice, fu.nctia detinu.tă si de11umireâ Jiartidiilui Politic -- . - -_ -
4.1 ...... 

5. Contracte/inclusiv cele de âsist�nţă juridică, consultănţă ju�idic�, 'consultanţă_ şi civile, obţinute ori aflai
în derulare întimpul e.xercitărpJ11ncţiUor, m�n1atelor.sau de�nităţi)ol"_Publice finanţate- de la bugetul d
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul es1
actionar maioritar/minorita.r: __ _ ··, -,- -•.-·, -• ,_-, ·•· ->i _.. - • , - --
5.1 Bereficiarul de contract numele, Jil5lituţia Pia:edura prin T qxtl Data Durata 

le'denumireaşia.lresa aJIJ1ia:tanlă: careafcs con1ndului în:reierii contractului 

1 

Valoorea 
totalăa 



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

Soy9Jţie ............... 

Ru:le de gntlll rT ale titularului
............ 

Socielăţi comerciale/ Pet=iă fizică 
autorizlllă' Aoociaţii fumiliale' Cabin:te 
in:lividuale, cabirete aniate, =ielăţi 
civilepuresiooale sau =ielăţi civile 
pufesionale curaspnxlere limitată care 
desraş:xnă pufesiade avoort/ Orgmizapi 

e'Furxlaţii/ A=ia\ii2l 

clenumireaşi 
ah= 

/ 

nuedin\at cootra.::tului 
conna;tul 

/ 

// 
'/ 

--

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

conlra:tulu 
, 

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 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 

...... !J..:.!?.'?...�l.l?!tÎ.:::. ..• 

2 



• 
.TUBECATORIA �:-1 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
INTRARE Nr. {)/:: � , 

I Anul � Lwia --=-,-Ziua .. Y'. --· ��-�w 
Subsemnata OBREJA C. LA VIN/A MARIANA având funcţia de grefier, la Judecătdiia I ş,rtB'if) 

 cunoscând prevederile art. 292 din Codu1�e 
�

yind  domiciliată în 
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: - •'1 ___ ,. _' 

I. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, nrecum 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. .... 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 Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
1.1 ..... NU ESTE CAZUL 

-

-

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

-
-

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

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate îr 
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 acţionai 
lmaioritar/minoritar: 
5.1. Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea 

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

adresa încredinţat
contractul 

[itular ..................... -
Soţ/soţie ................. -

1 



• • 

Rude de gradul I 11 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/ Asociaţi? 

-

-

� 

�-
� 

( 
. . . .  .. l) Prin rude de gradul I se înţelege părmţ1 pe hme ascendentă ş1 copu pe hme 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 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE\ Anul 

JUBZCATORIA IAŞl 

GI
t

l
� 

l�r. -;;r_ .�
---- � ,--- Z1uc 

de GREFIER 
Subsemnata, CUIBARU 

la 
E. FELICIA 

JUDECĂTORIA IAŞI
, având funcţia 

CNP  , 

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

răspundere: 

1 .. Asociat şau actio11ar Jă societătî · comerciaJe, �ompânii/soci�.tăti iîationafo, .instituţii
.
de .credit,.grupu ri �e 

.interes economic, precum'si membru în ;.sociaţii; fondaţii si� alte oreanizaţii tieanvernanientale: .. • .. • .. •····· •··· .· 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

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

2:caHfateâ de nfombru în organelfde conducere, administrare şicorifroî ale �ocietăţilor comerciale, .ale
regiilor.autonome, ale comparimor/s�cietăţilor naţio!lale,ale instituţiilor.de credit, ale grup11rilor de interes

. economic, ale asociaţiilor.sau fundaţlilor ori ale altor organizaţii nei!uvernaînentale: i . ·.' ·· ... i . •. < ., .· .· 

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

Nu este cazu I Nu este cazul 

.3. Calitatea de membru îircâdrul âsociatiilol"nrofesionaiesi/sau siÎidicâle . •· ••• •.• y. . . . 

3.1. ..... 
Nu este cazul 

Valoarea beneficiilor 

Nu este cazul 

·-\_;/ .. �; ---->-.-_,.(:';''"\;':'. ·;:,''. "·."'.

�· 

, ·, •; ••• ,, • .a:- ","' , ;· ,··,;· _o·;· . .  •;"""." · .. · C'_." ; · .o.,_- .. ' ... ; ,,., .. · • . ·.·"." -,-_. • · • . ·4···.·�aljtatea .. de .me1Dbl1l în,organ�[e de. conducere, admi11istr1tre. 
ŞÎ .. 'COntro.l,iret�ibuite .. sau

deţinute în cadrulpartidelor Iiolitice, fuuctîa definutii şi d�numireil �artidului polîti� . 
4.1. ..... 

Nu este cazu I 

neretribuite, 
• •••••• • 

�-

I 
I 
I
I 
' 

I 
I 

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 labugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar maioritar/minoritar: . . · 

5.1 Beneficiarul de
contract mnnele, lffiituţia contractantă:
r,rnumelddenumirea şi denumirea şi adresa 
adresa 

WARPt Titular s.c Scoala Colonel C. 
S.R.L - asociat Miroslava/ Scoala 
Cuibaru Radu Dimitre Anghel 
Ciprian (sol) 

IAŞI 

. . 
·- . ·-- : . 

• . ' .. . 

Data 

l'rocroLUa [XÎll care a fost 
Tipul închei 

Durata Valoorea totală a 
încnxlinţat contra:tul contra:tul ern rontra:tului rontra:tului 

Ul rontra
ctului

Negociere Contracte de prestări 1274/ Nedeterminată 50 RON fara 
directă servicii şi furnizare de 23.06 tva/alternativ 

echipamente de birou .2005 
şi consumabile 

1 



r Consiliul Loeal Negociere 

I llolboca directă 

l IAŞI 
Primaria Barnova Negociere 

directă 
IAŞI 

I'

i Lic. Octav Bancila Negociere 
; directă 

!AŞI

i 
SCOALAOSOI 1\"egociere 

directă I !AŞI

I 

CLVOINESTI Negoriere 
directil 

IAŞI 

$COALA CU CL 1-8 Negociere 
' 

TOTOESTI directă 

!AŞI

$COALA Negociere 
gimnaziala ctin directă 

erbîceanu 

!AŞI
i 

SCOALA CARMEN Negociere 
SYLVA diredă 

!AŞI

Contrarte de prestări 592/ 
' Nedeterminai/

i

i 70 ,••tro f:trl 
sen'icii şi furnizare de 19.02 n ·\ 

erhipamente de birou .2003 
i şi consumabile ! 
i 

Contracte de prestări 306/ Nedeterminată 800 RON 

i
servkii şi furnizare de 11.01 FARATVA 
echipamente de birou .2008 

şi consumabile 
Contracte de prestări 1264/ l\edeterminată 300 RON cu 
servicii şi furnizare de 2.5.2 t\'a 
echipamente de birou ' 

006 i ! 
I şi consumabile I 

!0801 j Nedeterminată I •;o curo fon\
21.08 T\.\ J 
.2006 

46/ Nedeterminată 25 t'uro Ltra 
22.5. 'ITA 
2006 

L----··-

73410 Nedeterminată 120 RON cu 
4.11. TVA ' 
2011 I 

Contracte de prestări r 970/2 Nedeterminată I IOORONCl: I
servicii şi furnizare de 4,04, TVA 

Iechipamente de birou j 2007 
şi consumabile 

�: 1298 J Nedeterminată 
63 RONfTVA

I 
/28.0 

I 
Contracte de prestări 
sen·irii şi furnizare de 
echipamente de birou 

şi consumabile 

Contracte de prestări 
servicii şi furnizare de 
«hipamente de birou 

şi consumabile 

Contracte de prestări 
servicij şi furnizare de 
echipamente de birou 

şi consumabile 

Contracte de prestări 
servicii şi furnizare de 
echipamente de birou 

şi tonsumabile 

2 

7,20 
07 

'
j 

2547 i
I 

15,0 
I 3,20 

12 
7551 
17,0 
2,20 
09 

I 

1 
2 

� 

o 

'- . 

234/ 
30,0 I 

4,20 
09 

3612 

8.04. 
2011 ! 

43/ 
26.0 
7.20 
12 

TVA 
I 
! 

Nedeterminată 
! I200 + TVA 

j ! 

! 

Nedeterminată 150 RON fara I TVA/3 luni 

Nedetenninata 300 RON fara 
TVA/3 luni 

Nedeterminată 150 RON cu 
TVA 

I 

Nedeterminată 496 RON ClfJ 
TVA 

Nedeterminată 400 RON fara 
TVA 

I I 



8/ Nedeterminată 399,98 lei cu 
8,01, TVA 
2013 

DLEP IASI Negociere Contracte de prestări 477/ Nedeterminată 399,98 lei cu 
directă servicii şi furnizare de 18.0 TVA 

echipamente de birou 8.20 
şi consumabile 11 

477/ Nedeterminată fara valoare 
18.0 fixa, la cerere, 

8.20 se factureaza 
11 la interventie. 

RAA Aeroport laşi SEAP- Contracte de prestări nedeterminată 600 lei la 3 
licitaţie servicii şi furnizare de luni 

echipamente de birou 
şi consumabile 

Rude de gmdul 11 > ale 
titularu lui ............ 

Societă(i amettiale' 
�fizică 
autorizată! A=iaţii 
furniliale' Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, =ictă\i civile 
profesionale sau =ietă(i 
civile profesionale cu 
lă'µllldere limitată care 
desfâ;roră profesia de 
avocat/ Org;mizaţii 
neguvernamentale' 
Fundaţii/ A=iaţii2> 

1 > Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
"l 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 comercia le 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. 

22.05.2017 

. ... . . . :::: .......... . 

Data completării 

3 



-·-
I lfUBECATORIA V.ŞI 

fl INTRARE Nr. V 
DECLARA ŢIE DE INTERESE I Anul J2? d L't!lfi·

Subsemnata BOARIU D. OANA-VASILICA având funcţia de GREFIER temporar la JUDEG.AT
�

A"IĂ :
 ic 1

� 

'.) . ./

CNP , domiciliată în  jud. ,  un.o�c n prevederile art. 292 din Codul penal/art. 326 din Noul Cod penal 
privind falsul în declaraţii, dl:c!ar e pr?pria
răspundere: 11 •· ./ ."·�··=-

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

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

- denumirea şi adresa -
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 asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1. .... ---

- ,,,.--
-

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
3.1. .... membru în Sindicatul Liber "DREPTA TEA" Iaşi 

-

-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în
pdrul 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 acţionat
majoritar/minoritar:
5.1. Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea 

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

adresa încredinţat 
contractul 

Titular ..................... -

Soţ/soţie ................. - � 

Rude de gradul I „ ale titularului - -----
� • ................ 

I 



Societăţi comerciale/Persoană fizică -

putorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
K;abinete asociate, societăţi civile 

-.. 

L-----" profesionale sau societăţi civile 

�profesionale cu răspundere limitată 
K;are desfăşoară profesia de 
11vocat/Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/ Asociaţii2

.. 

I) Prin rude de gradul I se înţelege părmţ1 pe lime ascendentă ŞI copu pe !mie 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 
... 24.05.2017 ..... . 

2 



I JUBr;C,\ TChIA !AŞI , 

DECLARAŢIE DE INTERESt 
r�� r:r./k �

! Anul -

ncţia 
, 
de 

, 
grefier, 

 
la 

1, 
Judecătoria Iaşi, CNP

 
domiciliat în 

Subsemnatul . cunoscândGrosu  Gh. prevederile,Roman  ar\...-2având  dinfu

�p�,,i· 

1 

 �
Codul penal/art. 326 din Noul Cod penal privind falsu I în declaraţii, declar pe propria 

 
răspundere;,

' · 

._·:._-=-/':,:-.:/· 

•• 1 : xşocî: •.sâ.iiîîcfi&nâ iâ.•s& ietă i .• o erci ccî ă îirs cictă i .i 11.a1e instîtu,ţii,·d • . c11t.,· ru, ri·· 1e

/ n f f t • c rn âWf ţn.v n � t Aât ? ; c •�f � g piJ � ;

· .. ·jntefeS economic; precµin Si. !]lCmlirufo �socf;1Jij;fuj)dafii'sa1(itlte 9rg,1J1izritij[eguveruafueri.tale: • •·.· ·•.•· ' •.•... •· .. ···.:, .. ·.\
Unitatea Calitatea deţinută - denumirea şi adresa -

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

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

2.' crliltât'eii ,de nibm brii' în'· (irgânele',de •· eo[d ucere, !adniliÎisfrâre;şf .control. âle societăţilortcometciale; ale.•
, ... , ,, ,.·,,., •. > · .. ·.·./·./. •,• ...... ,, .... ,, ............... ,• "•. ······.·······/······ ., ... , ······.• .· .· .. ,.,.�egiilor:au,to n.ome,, a leto1ţ1pariiilor{socj�tăţilsteaţional.e.?le fostiţ:u ţiijot�.e cre�iţ/ âle, grupu rjlqr �le . i.J1.t,ere�1

economic, ale asociâtiilor saiifuudăţiilotoriâle altor oriiânîzatli netiiivernafuentăle: , .· , •d
Unitatea 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. ..... Nu este cazul 

3,.Câ!itatcâ de.niemÎ,ru 'incacîru.i.âiociătîilcirÎ,rofe'i;iOriăle'şl/sausi11cl.tcale'x 
3.1 ...... Nu este cazul 

4.1. ..... Nu este cazul 

.·.s. Contracte,. incldsiv. Cele.de âsisfo11ţăj1lridică,ic,otîsultanţă jll�idîcă/fo11sultÎtnţ� şi dyile,Obţinute ori ana te .. 
în derulare în timpul exercitării .�uucţiilor; 013,ndatelorsau de01nităţilor"p11blicr finanţ�te .de .Ia· bugetul de• 
stat,· loţatşî din .. fonduri exter11.e ori.fnc.h�i�tei5u.sci.detă� comerci�.l!(�u,sa11.i�ai de statsau unde _statul es.t�l 
;icţionar majoritarÎniinoritâr: · .:,'. ··'• ·, . /, .<., , '.; , <: i •· . • ;,, .. •'•'. •,;; ·:,•(,,•:.• •, • ,, .· · · • .· >· ·;. J > •,

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenume lei denumirea şi adresa 

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

Soţlso�e .............. . 

Rude de gradul l 'Jale titularului 

Instituţia Procedura prin 
contradan1ă: care a fost 
denumirea şi încredinţat 

adresa contractul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

1 

TipUI 
controctului 

Data 
încheierii 

contra:tului 

Durata 
contractului 

Val= 
totală a 

contractului 



Societă(i roncrciale' PetSOOllă fizică 
autDrizatăl Asociaţii fumiliale' Qibinete 
individuale, cabn,ete asroate, rocieraţi 
civile profe;ionale sau societă(i civile Nu este cazul 
profe;ionalecu rasp.mdere fanitată care 
clesfaş:mprofesiadeavocat'Orgmizaţii 
negwemamenrale' Fundaţii/ Asociaţifl 

IJ Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
ZJ 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

25.05.2017

Semnătura

2



I JUBECATSR�AŞT 

o;��:� D�Nk�- '"jb�r;t�: 
l

CNP 

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

··.fl\i:As�iijl;)ll!P:âctl!ijiiirC:iă';s(jcîet�t�.e<lî:uereii!le,:'�<lnîpajiiiîş11clet?,pţiîifiÎ!Î{#Iel'i��t,îtuţti.•deţr�lJ!ţl;gcypttti.ţiţ .
• fu1:tt�;�'cfiil6mft r1�ulî\'iliHn�nlbruJn ��iătii;'ftfficîâ'tUsâ'uă11:eb'r2ă'ttîiâ'firt1iÎ!:uveyiiărtieiÎtaie�t,t1 fr\•11ţt,;1;i;;

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. ..... 

/ 
-----

---

Calitatea deţinută 

-

) 

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

) ) 

;;z�··că1ităteîi.t1.eiîiiemtJru•.în'Î!rgănefoide'c6nducere�f11dmliÎistrarefşi•:ţ0ntro1Jîle:s�ietlifllor•come�iă1et•ii'�1

-.·o;.,,s, .·c-,.-.,,e,/-l'c''.'."i'''�,,.-;ss;r-'· .:,_··-S: ;: 0.:'·'.,>->\'·\'>'.o'---'- '.-·-;_0::,/:·T··-,,;,_<,···;:f -<,:s <·,'·"· ·:: ·.i<'-:_·,·_-\'c! ·_ ·- ,- -- ,-._,_, ,-.,,.--·-·_. /:_� __ ,.c:,·-,s;o'.:'··:j/".<f-':i-°_·''o' -_'J ·,;/-!',:\.P ,_., . .;'.°.:._,·.·.;o,"JC:-, - "-·,::_-·\.''. 0<::;-se,/T/'. ,":_·,>·.;;''. 
·. rcigiUqrllD.f011qlllf,;lll�tfOlllJ.)�ţţiilO[fŞ;O�i�t!t1�(!(1lîlti1ma1c,.�J�j11!)t(,ţiiJllt;,,llet'.'r�!11ţ,:a,legry�Jft;iJ(.lfi��.!l1f�t;!lS. 
·.·economic;,'.ale·.ilsticîiitiil<lii\'siluiun.iiâtiiiorori lile.lltăt.of;;iiniză:tlit1eolivernăixientilie':.\\.:tl;\;\,,1r:·:\';,:;'":t;.;,11\;·i;\1,r:

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

2.1. ..... 

3.J...... ţ j �· ,,/ ;m, tJ /} A � 

Valoarea beneficiilor 

. ...

li'•:Calit�teil� deiimemtlfu Jn;torgâneie'ile cânducere; ăilmtiÎistrâ.re•:şih.cb,'iît�P!i·:te#î.bnne :său ;ţleretrll)ijite,; 
· dednttlîii ţ11ilin1'îiaffi.iî�1�{6iititt�e.;·ţ�nel:iii ae'tiniî1!i·.·�I'tt,mîirtitrell nltlKJ.�iîii'h�nt1e1·::· .:;�;i i.:":.1:; i;11m}l'\:r1i,;W:lW
4.1. ..... 

-- -- -·-· -- .. 

.. 5; Contracte,·. i11clusiy �le de llsiste11ţă j11ridică,co11s.ulta,nţă ju.ridică1 .consult:tnţăşicivil�, o�ţin11te fJfÎ llfi,te
în .derular� în·•ti.mpuI ex�r�itărU fniÎcţiilor ,.1Dandâ!cior .. sa�dem.nitătilor pubUcf fina11tât� �e ia.�u�etul .de .

...stat, .local şj dinfond11ri· externe oriînch�iate cu.societăţi comerciale cu capital de st�t sau•undejtatul este 
actionâr maioritar/minorilar: .. · • ; . . ... . : : '. ::s· : : : /. . : .... :.: ,;;r • ; : •:.\ \ :::. .:;;: t: ;; . :• ; .. : . . · •.. ·. •.
5.1 Btneficiarul de controct: numele, I Instituţia Procedura pin Tip.ii Data Durata Valoorea 
nrenumele'demnnireaşiooresa controctantă: careafost contractului încheierii contra.tului totalăa 

1 



Titular ........... ·-

' 

Sot/scţie ........... ·-

Rude re gradul 1na1etitularului 
.... ........ 

Socie1iiţi mmercia]e/P=,ă fizică 
au1Ixim' Arociatii familiale/ Cabirete 
individuale, cabirete a9JCiate, =ie1iiţi 
civile poresionale sau =ie1iili civile 
rroresionalecu � limi1lltăcare 
desra;roă pofusia re avocal! Organizaţii 
--- e!Funda\iil A=iapP 

denumirea şi încredinţJt rontra.:tului rontra.:tului 
alresa a:,nna:tul 

r--_ 

JJ Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
ZJ Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarul ui de contract unde, prin cali tatea deţinută, titula r ul, 

soţul/soţia şi ru del e de gradul I obţin contrac te, 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 socie tăţii, indiferent de modul de dobândir e a acţi unilor. 

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

Data co
r

let
_
ă
�r .rz!:!o.: .. O .................... . 

2 



· ro�»tîi'iri i;ţJc'11iît1"ttîrtfla 

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

\
 
t; 

mî.erl)S
lAsoc1ât 

etortJînî 
săuâctio

' 
Jiitr. 

···r�itnl'f 
)â'socîeti°tf�nîeri.\lâie;\cofo:î:mnîi/�oţieţăţi

ît�au 'iiîte.
:
<Y' 

Jii1\i9Î\îi.Ii!
\ili12:a �:1nsţît.utn:ile::cr�ifî'1irup!ifl)Ie 

i'r'tî"e''tiţ'er"iiîîmJii'ia1�1�,:t;11w,t1\t\ţ,;J\;i,
Unitatea 

- denumirea şi adresa -

1.1 ...... 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1 ...... 

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

Valoarea beneficiilor 

1.3.'cahtâtea•.llemerobru'tîfcâărurâsoefa "îlor rofeiifoiăle ·tlsau··sfndiciîte"it}z,·•tJtl\iJ,:X;ffyiy:?0,ii\i;I,t{c.11;,11·1i•1m:1;0JI,;c 
3.1.. .... 

4.1 ...... 

·.•s,.Contrâcţe,ţnct4�i'y celt!(J1.1 asistenţăjuridjc�,�()11:sutţa11ţă jurfdică. co11su1tăntă.�i cixi/...;.obtfl!te .. of( .aflate•
· În .. iler11fare ÎII thn pu\ .exercit ii rH f iincţiilCJttmandatelor.sau lleninitliţil()r pub�ce µnantatţ dţ.bi. tnîgetui •()1,1 
.·•stat, focal şi .\Jinfonduri externe.orf încheiate. cu SOcietăţ(comer'ciale Cil capitai.•de.stat .. s;t.ll U.Jtdţ.Statul,estţ,
,âc. lonâr llta · oritur/minotitâr: ·)e • :<• ·. ( • ;"• e.t\1{:,c.:·• : :/\/}•'\/; •i\i•,'Xl')}'.\tY·<.•.i•••::W }/• ?'Y: •ry ..
5.1 Beneficiarul de cootra:t: numele, ln5ti1uţia Proarlura prin Tiru] Orta Durata Valoorea 

umele'denumirea · a:h= contra:tanlă: careafm cootractului încheierii cootractului totalăa 

1 



Trtular ........ ····-

Sofsqie .......... .. -

Rudede grooul I aletitu!arului 

Socieăţi comerciale/ P=iă fizică 
autori21ltăf A=iaţii fumiliale/ Cabirete 
individuale, aibirete a<roate, rocieăţi 
civile profusiooale sau rocieăţi civile 
profusiooale a.J raspurxlere limitam care 
�profesiadeav<JQlV�i 

e/ Fundaţii/ A=îaţîfl 

denumirea şi 
a:lresa 

contractului 

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

con1ra.:tului 

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 declarantu l 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 acţiuni lor. 

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

Data completării 

c.l(;. {}J'.c,I'Q/.:;,' 

2 



-------------------� 

i JUBECATGRI'},IAŞI. ,//J I INTRARE N�-� 

DECLARA ŢIE DE INTERESE Anul · • iu. I ·-::Jo 17'- ''. ,,; 
� 

Subsemnatul/Subsemnata, STOLERU GH. MARIA-MIOARA, având func�i;d;·grefier la JllUE ĂŢ� ,'A.

IAŞI, CNP , domiciliul în , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal/ art. 326 din Noul Cod penal privind 
falsul în decliÎraţii, declar pe propria răspundere: 

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

· nteres economic, precum şi membru în asocialii, fundatii sau alte organizatii ne"'1vernamentale:
Unitatea Calitatea Nr. de părţi sociale Valoarea totală a părţilor 

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

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 organizatii nem1vernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1. .... 

-

-

l. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
l. l. membru al Sindicatului Liber Dreptatea Iaşi

-

-

i. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în
cadrul partidelor oolitice, functia deţinută şi denumirea partidului politic:
kl. .... 

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în
ierulare 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 Procedura Tipul Data Durata Valoarea 

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

adresa încredinţat 
contractul 

litular ..................... -
Soţ/soţie ................. -
Rude de gradul I 'Jale titularului -
................ 

1 

-



Societăţi comerciale/Persoană fizică -

autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
tabinete asociate, societăţi civile 
orofesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
ne211vemamentale/Fundatii/ Asociaţi? 

- . - . .  -I) Pnn rude de gradul I se înţelege pannţ1 pe hme ascendenta ş1 copu pe hme descendenta.

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

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

Data completării 
2 

. 

. . • • -�-f!1,u;u 2.i{ }--- --·· 

2 



Subsemnatul 
de GREFIER 

CNP  

JPBECl,TOngAŞl 

1 

!NTI�E t:;p..,- � '.DECLARAŢIE DE INTERES, Amu 2'° 

ary. i TOPERCZER V. IULIAN ; avan funcţ , . 
Ia JUDECĂTORIA IASI '•; / ··•.' ·/ / - li

 .. , domiciliul 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. ..... 

Unitatea 
- denumirea i adresa -

2.1. ..... 

SINDICATUL DREPTATEA IASI 

4;:'Călimte'lfr· 
'ăt1tl'u ··· ,. 
4.1. ..... 

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

5; •• con.trttfi�;inclu�lv,;�î�\a�·ilsisţi;�ţli.iiîfjd!cţ'fiiiîiîiiifăn,,Jiiritlic}, cijnş�ltâijiă;.şiţfvllc,·iibpiiîîic.ijif11fiâtf 
.·· in; derular�;1 . · ···• �jl,ii�����r.ilifu"'�ti!l�ţ1iin,,;ij,ţ�l��\.s,lt,J!.�enu1iţliţ��f<P,�l>t;ce·�p.antat,�;de:�.1:l11ge.tul _de, 
. Sţll.l;,;J<1tidşf ·,,.,.. :nmirt.: ·-��j(iiftcii'��iiEf!ţi,i:ciimcl.'.C!a.!c:jiii�!'P�fât:�1:s,ţiiţşâu,11nî.lţstll.tiÎl.'.l,\Ste•· 
âc' Ipnî/t 'ritîi . Jiif 'Z'ifilniit ii\i!;;,;::m mim\lt!'!sU\; 1;:,n 1:; l}�i'i',i5fa:;;\ ':i�!H:i�:: .. ;;; :. t: Vi tm,;; . iif, ·, ,,;,o; ' : !;ic: l; '; ; . '; .. ;; ,. ; •,· . ; ,, .... · .. 
5.1 Beneficiaruldecootra:tnumele, Procedurapin TipJI Data Durata Valoorea 

umele/denumireaşialresa careafoot crnlndului încheierii contra:tului totalăa 

1 



OOlUlilÎrea şi îocredinţat cootra:tului crntroctului 
a:lresa a:ntra:tul 

Titular············-

So\1$ ............ -

Rude de grajul ,n ale titularului 
............ 

Socieiăji cooierciale'Per.mnă fizică 
autoozlJtăl MJcia!ii fumiliale/ Cabinele 
individuale, cabinele :rociate, =ieiăji 
civile puresirnale sau =ieiăji civile 
pulesirnaleru �limitată care 
deslli;raă puiesiade avocat/ Org;:mizlltii 

e' Fuooaţii/ A=iaţifl 

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

J-9 . o5 · .,t) l*-
..................................... 

-----------

2 



Subsemnata 
de GREFIER 

---·----

l JUBECATORI_j.lIAŞI 

I INTR�E Nr. b7 DPJ 

DECLARAŢIE DE INTERE��,tl ?'W�· 
TOPERCZER E. LU�INIŢA CECILIA , a�â��cţta

la JUDECATORIAIASI 
STR. LUMINII NR 2 \ 9, 

CNP , domiciliul ' '' "'

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 ...... 

)\�:�jlifii,'' ';.' l 
3.1. ..... 
SINDICATUL DREPTATEA !AS! 

S/Coiitrâcte;·1'··· 

:J1':�.�j:���t# ..... . 
(stat.]o<ia! şi ţ,t Jon 
.'ă� IoiîâtiJJi ''i,tltâ 
5.1 Beneficiarul decrntra:t numele, 

urnele/denumirea şi a:lresa 
1 

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută sociale sau 

de ac iuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

Durata Valoorea 
crntra:tului totală a 



denumirea şi îix:redin(at <mtra:tului cootrxtului 
a.lroil cmtra:tul 

Titu!ar ........ ····-

Soţlocţie ......•.... ·-

Rude d: gmdul 11' aleti1ularului
............ 

Socictăţi crom:iald?e=măfizică 
aulDrizlllă/ A9rit!ii ramiliale' Cabirete 
individuale, aibirete a9JCÎate, iroctăţi 
civile pofesirnale E3!1 lroctă(i civile 
poresionaleru� limitalăcare 
des!lişnăpofesiad:avocat/� 

e/Fundaţiil . . .. � 

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 

ţa,os:.J1rlf!-
..... �')/ ....................... .. · ······· 

2 



Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER 

CNP , 

--------- --
. JUBECATOR�M,ŞI 

i ��E urc}� 

l,<n,1- �?' 
DECLARA ŢIE DE INTERESE 

-�. ·.·.· 
·

·
·. d' <'rf. -· 

LUCA O. LĂCRĂ\IIOARA, avâtfi f�n
,
cţi� �· 

la JlJDEC\TORIA IAŞI, l : :,__\ -� )' 
IDomicmul: 

i c;I · 

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

-1, Asociat san .. acţionat -la societăţi comerciale,•�olllpanii/socfotăţi naţionale, instituţii de credit, .gnipuri ··de
interes economic. tÎrecum si membru în asociatii, fundaţii sau alte ornanizaţjjne1mvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută - denumirea şi adresa -

I. I.

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

2. Calitateadc m.embru în orgartehide iouducere, administrare şi control alesod�tăţilor comerciale,ale
regHlor autonome, ale Companiilor/societă!il?r naţionale, ale instituţiilor de credit, ale. grupurilor de interes
e'conomic, ale asociatiilor sau fundatiilorori ale altor organizaţii ne!!uvernamentale: • · : .· ..... ,:··:·.·<· ... ·•· 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. 

.3. Calitatea de menîbru în cadrul asociatiilor nrofesionale si/sau sindicale.·····.• ' .. · < .,··• ... ·••· .. ·.·: .. 
·· 

·• .. ·•· -:. 

3.1. membru în sindicatul liber Dreptatea

4. Ciilitatea• de nîembrn în organete de conducere, ··administrare şjcontrol, refribuite ·sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic .. 

· 

" ,·
· 
. . ' ... . ; ·., .·:·:,. ',, .. : '._-·_:,_.:: -·<,-" '"·····--·< .. , ,' ,,,," :<o\ . .  •.: .... ·,.,--,,:_:.,- _ _:_:-_ .. ,,,·,,:, .·. · .. <,, . . -e : ., .... / . .. ·' :>.·. :,

4.1. 

5. Contracte, inclusiv cele ele asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate
în derulare în (impui exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţHor publice finanţate de I.a bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau ,unde statul ,este
actionar maioritar/minoritar: . . 

· 
. . . . · .. . 

Jnstitu\ia Pnxedura prin Data Valrnrea 5.1 Beneficiarul de contract: numele, contractantă; careafost Tipul încheierii Durata totală a prenumele/denumirea şi adresa denumirea şi încredinţat controctului contractului contractului contractuluiadresa controctul 
Titular 

1 



Soţ15«ie 

Rude de gradul 11>aJetitularului 

Societăţi comerciale/Persoonă fizică 
autorizată! Asociaţii fumiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete a=iate, =ietăţi 
civile profesionale sau =ietăţi civile 
profesionale cu raspundere lirnitntă care 
� profesia de avoca1/ Org;mizaţii 
neguvemamentale/Ftmda\ii' A=iaţir 

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe l inie 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 comercia le pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/so ţ ia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii , indiferent de modul de dobândire a acţiuni lor. 

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

Data completării Semnă 

29.05.2017 

2 



f 
I 

-----·------ ----· 

de credit, grupuri. de 
a mentale: • .

.. ·. 
L Asociat s,\u. ăcţionaf la societăţi coincrciale, C()mpănii/sodctăţi 11aţionnk, · instituţii 

�interes economii!, precum ŞÎ membru În asociaţii, fu1idi1ţi! SllU altl' n,t:g_'cl!liZllJii]1('.�lH�rn_ 
U . Nr. de părţi nitatea Calitatea deţinută sociale ,au - denumirea şi adresa -

__ de acţiuni 
1.1. .... , 

1-----------------------f---�- ---

�----------------------/--···----·····�. 
1-----------------------f-------------- ---------
�----- , - '.: . " ', . , ' '  . _--,--,-------·-.,...-·�:···,--' . . -·

2. Calitatea de m�mbru în organele de conducere, administrnre �i control ;, k ,cci'.:I 
regiiJo r lliltODOtne..afocompalliUOr/SOCietăţiJor naţionak,.>lk ÎllSlÎtll\Îifot'. ele CtCdil. Hk 
C_l'Ono11.1ic, ale a:socî:iţiilor sau fu 11d:11lilor (l_l"Î ale _altr�r. �g�1_11izaţli_1�C�ll_V('_n�:11n�· 111 :, il : 

- denumirea şi adresa ---------------'-------------f----------·----------------- ------·-----
Calitatea dcţinurn V Unitatea 

2.1 ...... ---------------------+---- - -·-·-- ---··----- ----------- - - -

!------------------------; --.-------·-------

Valoarea totală a 
părţi lor sociale 

şi/sau a acţiunilor 
--

----

" - ---· ·--,--.--� 
iiţilor comerciale, ale 
gtu J)U rilot; de iii fores 

-�

aloarea beneficiilor 

--
------------------------!-�------ - -

·------�-�-�---�-------·-- -·�---�

_3
c 

Calit,�tea de membru în cadrul asoc�"1_iilot profesfo�11Jcşi/_sau __ s,!nfllcJ�tl-
3_ I ...... 

1---------------------------� --- ·· -----------

----: 
- --· 

-- · -
--

!---------------------------�-----------------------

.-........ · ,, ,-1-:-----

11 itc 14. Calitatea de membru,îu. organeledc conducere, administran· Şi c•mtn,!. rctrih 
�_".ţinu te în cadrul partidelor politice;·rung!::i deţinu'!ă �jen1_11!1�!_':_a_p�1r.ti�l11h1lJlnlit;c ·-··· 

sau neretribuite, 

4. I. ..... ·-------------�----------------
-----------------------�------

!-----------------------�------- ------ ---- ·--- ---
1---------------------�----�------------ ------·------ ----··--

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consnltanţ:1 juridicii, consult,inţ1 şi dv 

,· .,-- . ···-·-·-· 

------�---� 

- --
ilc, obţinute ori aflate
1ţate de la bugetul ele în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnitiiţilor.pnblitl' firnu 

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital "" :.ta 
,_acţionar majoritar/nÎinoritar: 
1 5.1 Bendicim11ldecont:mct:mnrele,

p11.;nu111dc:/denu111irea şi adresa 
. 1nstitl�ia .J:;· rmc0:1u1� r1in ]� -_ 111,.,1-·_·[· -·. -n"1.'1 .. - ·.r 
contractm1lil: care a fost con�;x:tulu, 111Lhc1c111 ---- --·--- "-·---- ·----·-" , .  . - -- - -- -

1 

I Silii ilnde statul este 
---

Durata Valmrea 
cmua:tului totală a 
- ----���-



-�- ------�------·- · · ---- ---

dtrn11nin:a şi înmxlinţll contrnctului COllbTICllm 
o.»1tn.1ul I----�--·-

Titu!JJ' .............. . 

� 

So(/sotie ............. .. 

I 
Rudcdegradul i'l::tletiu1LU11lt�i 

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

Socic'tii\i comercialei Pci,,x111'1 li1i,·,, 
aLttrnilmv Asocia\ii Eunili"k < 'cd ,i, .,·,c 
individuale, cabindc a'<,.;""'- "x ,,tJ,i 
civile pmtcsionale sau 'lx.·icU(i ci1 ilc · 
pmtcsi01ialccu 1n.spt11,bc li, n,r:,t l, O ,c 
desf1şm1ăpmle;iadca,·o..::1t· < nr:u 1i1atii 
11c>gi1vm1.1rnentalclFund.1Q(1�'<_' i:,tii= __ _ 

- �------ · -- - --

11 Prin rude de grm/11/ / •c: i,qel:gc p}rin\i pc linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

--�

21 Se vor dcch11a nu,11,·k. tknumirc:i �i adr,'sa hcneliciarului de cnntract unde, prin calitatea de\inută. titularul,
soţul/soţia şi rudele de' ft:id1il I .1I,1in cu11tractc. a�a cum sunt delinitc la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerci:1k f'I! ,icliuni !:l car,· dcclar,rntul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul soci,,1,,1 S<•ciLL,1tii, i11dii'cr,·nt de rnoJul de dobfmdire u acţiunilor. 

Prezenta dccl:ir:1ţi,· ,:on,tituie ,ict puhlk şi nispund potrivit legii penale pentru inexactitatc,1 sau 

caracterul incompld al d,11,·lor mcuţionate. 

Dat:1 ,11mpld,irii Semnătura 

.i.C ... r:? .. � .. �-1.!:?!1 :t-- ... 

2 

I 



CNP 

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

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1. ..... 

..----· -----·-

�· '---. .. 

..__,, __ 
=�--------

�-· 
-�·· 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. ..... --. 

'---

--..:-- -----

4.1. ..... --··--
,-· 

-----· ---
;:i,.Co�ţrăc(c, incl�siy;�lc!,,tf ���tc!nfli.juridî�\(:OJIŞllltlÎrtflJuţi�i����n� .. ·.. .. .· il��;9l)ţi�tif,eJ9ri 1it1ate··· 
J�'.1�r!!t�t{!!! .. ·!�f ti[;�.!'��Jţ.ă�ii,f1t���t�ţ{!1.�it,�,ţţ!�t �all••���,,�!t,,.�rl>� ....... ; •sCSff f "'U:fi!e .!e,:,!!i�l!get�J.�e,. ;stat;loi;alşi•diil/folidl!ri �tet:ne:oriiJrii;beîat�;ţo::şocletlltI):tifueri.:iîile;:�J.ij;apltal:ue.smt$iu:unde·�titlnl(i$.te< 
'ac· IOllatmli'ot[tar/:mfn9r{tar�;. . ;:·:A:•J ii:::;;,.J::,·,;1;:;faf ;;: .> ,•.:••:;•;!',••·• >:. i;iv··· .i •!:: ::;• ,•:l:,•:•'.:l;\;:s ,,:;, .,'.•;!.··.· i.•••-···!>:: •.• :.::.· .. ;; :, .. ;· ... ···.··· 
5.1 Bcrieficiaruldeconmrtnume!e, lrntitutia Pnx:eduraim Tlp.li Data Durata Valoorea 

umele'denumireaşialresa cootta:tll11ă: careafrN cootra:rului încheierii cooua:tului toollăa 

1 



denumirea şi îraedinţat C001rrl:tului crn1ra:1ului 
alresa C001rrl:tu] 

Trtular .............• �--
r-, 

�-·- �-

Soţ,'sqie ..•••.. .••..•. 
S.--· 

(-
,··-· �- 1---

,-

Rude ci: grajul i1l ale titularului
'-----

............ 
-··· r--·-----se--

< 
' � 

Societi(i romciale/P=iă fizică 
lllll:cri2lllă' A9Jciatii fumiliale/ Cabirete
individuale, cabinete a=iale, =ieti(i 
civile i:roresionale sau =ieti(i civile ---· .. - s::::__ _  '--

---- - - -- --
i:rofesicmlecu ră<;purxlere limi1a1ăcare --

�i:rofesiaci:avocalf� 
el Fundaţii! A9Xiaţii2) 

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 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 Sem ătura 

2 fi.os-. fut=f-
..................................... ............  . .............. . 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE I Anul

8UBECATO

.

,n
��

. 
' .

. 
II
. INTRAn8 Nr.�Ro4-� ?V;, �- , 

Gr<J7· ..• -,. 
una -?'�m ·., 

Subsemnata, AMARIEI I. IONELA, având funcţia de grefier la Judecătoria Iaşi, C P 

 domiciliată în , 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

1.1. ..... -

- denumirea i adresa -
2.1 ...... -

zfa..1:/ .. ... ' lit!ut!�;u'tlin\l;\robl'q:înf' µfîîJ::ă!!îî�ii. 'ill1ft .!)f€$roţ!lî.i{ 
3.1 ...... -

4.1 ...... -

1 

Calitatea deţinută 

de ac iuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 

Durata 
cwtractului 

Valoorea 
totalăa 



denumirea şi încredinţat con1ractului con1ractului 

ooresa contndul 
Titular. : ......... ·-

-

&,ţisoţie ............. _ 

Rooe re gralul f1J ale titularului 
............ 

Societăţi ronerciale'P=nă fizică 
autcri2lJlăl A=iapi ramiliale' Cabinete 
individuale, cabinete =ciate, =ietăţi 
civile profesionale SllJ =ietăţi civile 
profesionale cu raspumere limi1atăcare 
� profesia re avoca11 Org,niizaţii 

"'�,e'Fumaţiii A9xiaţiP 

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

30.05.2017 .. ..... .����-�� .......... .. 
Data completării 

2 



Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. ..... 

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţi lor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. ..... 

4.1. ..... 

sJ:Go�ti'âe�,ţncî�Si\i1;ci:l�ileiă�isie�f� Ji�ili�';c!Î��11lt��t,.:1�,· 
.în �erular�!tn .�t1nput.i�xe1Jtii!Jit'!#'!:tiiI§r,:8:1llaq<h.lt1i1ots�, •· . ·· · 
stat/l�ătştl:Iin .fondu rf eitefne'.'orr'.fneheiâl;;' ..... •\ '• .. ·· 1iti:ei> 

, \'·:· ·,-,/�;J\ciwt:0:'.t'it::,?:{');:";·-"-:.;1,q":2-t_·:;'.'c'.'.<,:";f ·,·t'.;·_-;;:.;, .. \>T/;_,_.,_:),; .. ; .. e _:_0)--·;s\{t:;;;0; c<<;!'i · ' ·' · ·· · ·ac ionar ma o,:1tarlm1nor1tar:.'<cti >·,:,,:,\':'.ici,c\
5.1 Beneficiarul de cootra:t numelt; Jrnritulia 

urnele/denumirea şi ooresa cootia;rantă: 

1 

Valoorea 
tolalăa 



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

Soyscţie ............ -

RJXle de gialul 11> ale titularului
. . .. . .. . .. . .

Sociaăţi canerciale' P=:xn,ă fizică 
autcrizată' Aro::iatii ramiliale' Oibirete 
individuale, cabinele a=iate, metă!i 
civile rroresionale sau metă!i civile 
rroresicnue cu r:'lsp.nme limimtă care 
�rrofesiadeiMX:N/�i

. 
e'Fmfa!ii/: .

.
. 

denumirea şi încredinţit crntra::tului 
a:lrext crotra:iUl 

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

crotra:illlui 

2l 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 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. 

fata completării
_s{)IJ(i..hl j?-

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

2 



ffUBECATCJRIA)ţiŞ? 

I.NTlU<l!E Nr _/d'
-=-

---,.--
J)o/l'-- o..; 5o

� Subsemnata, MISTREANU D. E�E:���:u::: ::�::::��:c::i� Iaşi 
domiciliul , 

. ' 

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

.•.·1;iAsoci�f sau actfonar ta _soci�tăţicofo e�ciate, iCOtn panii/sodetă ţi .naţionale; instituţii de icre<lff;grupuri. de 
interes econoînîc, hrecum "şi membru în asociatii;Jundatii sau alte onzanizatii ne1mvernamentale: .•.. > < ... 

Unitatea Calitatea deţinută - denumirea şi adresa -

I. I.

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

• 2;·ca!itâtea"d,e metnbf1{în orgatiel.e Q,e/cotiduccre; adnîînistra.re··şi controla ie SocietătiloE.conÎerciale, ale··
regHlor autonome, ale c�înpaniil<1r/sodet.ătilor 11aţionale, alcinstituţiil.or de credit, !lle grupurilor. de· iot.eres 

. e�on�mic, ale asociaţiilor saufundaţiilorori aie altor organizatii ne!!uvernamentale: •.. .· ...•. •·••·····. ..· ....
Unitatea 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. 

·J. Califatea de"membruîn ca<lrulasociatiÎlornrofesionale si/sausindicale• •• • ••• ,.• .. ;·:,::·:.···· ••:·• ... ·••• • ·. ·.··:
3.1. membru în sindicatul liber Dreptatea

45.qat.itateade<�elll_bruJn organ.e\e de<_conducer�, ..• admi.ui�frare şj(:ontrol, _retribuit.es_a_u ···neretribuite,·
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partiduluipolitic . ; < .·· . ·. . ... 

. ·;_; >-<"" L.; \,\:.:./• .. ': ·;, .... ·> ·:• • •:· ... · .. ·.·••••-•·•·••····•········_ .•.....•....• ;> •• • .. •-• .... •·,.·•<·· .. ·;; .. 

4.1. 

5. Ct)ntr�ct�, inclusiv,�ele de. asistenţăjuridică,· consultanţăjuridică, cons11Ifanţăşi .civile,·obţinute sau affate 
în· derulare în t_im()uÎ exercitării funcţiilor,,mandatetor sau demnităţilorpublke,fina11ţate�e}a b11getul d.e 
stat; local şi di11 fonduri e�terne ori încheiatf! cu societăţi comerciale cu capital de stat sari. un.de statul este 
'acţionar majoritar/minoritar: •.. • ; · .. · ;. • . / \• • .. ·-·· :.·•; .. ; .· ; . . .. ;_·. . . . < ... •i· • . •. . ... ·.···

5.1 Beneficiarul decrnmrt numele,
prenumele/dennnirea şi oclresa 

Trtu!ar 

fnstituţia Pn:urlura prin 
contractantă: carea fost 
denumirea şi 

oclresa 
încredinţat
contra:tul

1 

TIJXll 
mntroctului 

Data 

încheierii 
mntroctului 

Durata 

contractului 
Valoarea 
totală a 

contractului 



Rude&! g)IDlll I'' ale titularului 

SocietăJi comerciale' Peaxmă fizică 
autorizată/ Aroaţii ramiliale' Cabinete 
individuale, cabinete =ciate, oocietăJi 
civile profesionale sau oocietăJi civile 
profesionale cu raspumere Iimi1ată care 
desraşooră profesia&! avocat/ Organizaţii 
neguvemamentllle'Fundaţiil Aoociaţii2) 

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 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 

30.05.2017 

2 

I 
I s;;p



· - d · I

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnata PROTEA D. ALINA-MARIA ,având funcţia de grefier Ia JUDECĂTORIA IAŞI-SECŢIA 
CIVILĂ,CNP  ,domiciliul in  
cunoscând prevederile 

 
art. 292 din Codul penal/art. 326 din Noul Cod 

 
peual pri„iRa tals11l îR seelaraţii, declar 

pe propria raspun ere. roEECATOn�.7'$I

I 

I 
! Anul

INTP.AP.E rr . . .-
f?-0 � , . P<J.,.. 't;O .·. 

"' -7 îftny. ff'7 .-..m.: î 
I. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instî'f(i'ţu ue creUJ{, grupuri '�
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:· i l .. · 

Unitatea Calitatea Nr. de părţi sociale Valoarea totală a părţilor 
deţinută sau de acţiuni sociale şi/sau a acţiuniJor' 

- denumirea şi adresa -
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 Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 ..... NU ESTE CAZUL

-

-
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
3.1. .... calitatea de membru in cadrul Sindicatului "DREPTATEA"

-
-

t 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 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 acţionai
majoritar/minoritar:
5.1. Beneficiarul de contract: numele,! Instituţia I Procedura I Tipul I Data I Durata I Valoarea 

I 



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: pnn care a contractului încheierii contractului totală a 
denumirea şi fost contractului :antractului 

adresa încredinţat 
contractul 

Titular NU ESTE CAZUL -

Soţ/soţie . NU ESTE CAZUL -

Rude de gradul 1TJ ale titularului NU -

ESTE CAZUL 

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

Societăţi comerciale/Persoană fizică -

autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
!cabinete asociate, societăţi civile
nrofesionale sau societăţi civile
nrofesionale cu răspundere limitată
!care desfăşoară profesia de
!avocat/Organizaţii
!neguvernamentale/Fundaţii/ Asociaţi?
NU ESTE CAZUL

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 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 
30.05.2017 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, ANDRONACHE-STANCIU M. MIHAELA, având funcţia de grefier la JUDECĂTORIA IAŞI 
-SECŢIA CIVILĂ, CNP , cu domiciliul in  

, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal/art. 326 din Noul Cod penal 2rivin<!_falsul în.., declaraţii, declar 
pe propria răspundere: \

,UBECATOIUA U.Şl 

d'/-i 

l Anul L„ma - , 1ua • 

I. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţiohale, in�titnţii d-. ·· , � Ai<
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii nee:uvernamentale: t?':,;lţ,(. � 

Unitatea Calitatea Nr. de părţi sociale Valoarea totală ă'păi{ţifor\f 
deţinută sau de acţiuni sociale şi/sau a acţiunilor ( 

- denumirea şi adresa - � 
.. 

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,
µile asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 ..... NU ESTE CAZUL 

-

. 

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

-

-

-·

y 

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

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate îr
ierulare 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 Procedura Tipul Data Durata Valoarea 

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

adresa încredinţat 
contractul 

litular .. NU ESTE CAZUL. ............ -

Soţ/soţie NU ESTE CAZUL. ............. -

Rude de gradul I 11 ale titularului . 

1 



........ NU ESTE CAZUL. ....... 
Societăţi comerciale/Persoană fizică -

autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăti civile 
Jrofesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de '

avocat/Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/ Asociaţii2 

\/U ESTE CAZUL 
I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe !mie 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 
30 05 2017 

2 



Suh-.emnatul/Subsemnata, 
de GREFIER 

JUBECATORIA !A$? 

I INT
iţ

r: l!r. 
� 

3o 

Î Anul _0 L" " -- mua -

DECLARA ŢIE DE INTERESE i 

•· \ ' . 

ENACHI V. ADRIANA 'având funcţia -
la TRIBUNALUL IAŞI (JUDECĂTORIA IAŞI) 

c:w  'domiciliul 
 

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

2. Calitatea_ de_ _ ru-·_1n:\Orga,t _ _ ___ ,con
comi>aDiiiOriSOCietiffifOt·:R'a'ţîo'ftâÎe,râi;:'.µiStiiufijîot·11t�"rct�it:[�i1et"··
or aniza ii ne· uvCfllâniCllta1e: , ·, 

Unitatea 
- denumirea i adresa-

2.1. 

Calitatea deţinută 

• ' 'H _4rlf)iU_t�D(JR'l_�;r �1e: 
�iiio�îiH' fte · itt.,, 

>,,,:,;;,. :· ;/ :c\<: <: ... ;·" < _, 

Valoarea beneficiilor 

LJ.I. SINDICATUL LIBER-DREPTATEA IAŞI 

I -
-------------------------------------------j 

j 

f -1 •. Calitatea· de· iucmbru în. <>rganel<lJlo <Qbjlui:'(t� •• ,._dministra.f!i_şl • .toâlfoJ;.tJilti!l!ii� ,i,u)IÎ\\{iţti�11,ţt�il:�Ji'Î1'\'(1�� iil.'.!ii.4r1.11 p,\11,l!cJor.;�o!ldcţ, 
i fu n cti a deti nu ti s i · dCn tiru irt·a ;ria rli.Chifi.tf D0Udi'.i(t�;i :: ;:C:f: /??c Y -;1� :c. ·f A\!".f ::f';: i:;;1(('.t /;nt;'§,iAFV=t1bl:';tt,r;(;f:jt\FJ;i;;:_; f-'.i'.jFi 't�Nf'.;\�tt!l 2\:::�;;t / J/J'.�'.f)J R'i;ţ'.?J ,;·,;:;/:{ ,:t::; >'.:"-'/ :t': �
I .J. J. 

,-5. Confracte� 'indusiY cele :de :aSiSţtiiţ§ _j_uiM'.ic.ă/C_Dn§ut_ta_rif.ă' Şi_ -�ivilţ._Jibţillutfs_a�J'n.��-�Jt(�e!U�iir,�_ :fo:JiilÎP1:tJ)tftc.ifiri�Ju:Jlţt'iîlO:f'�: ma'D_datdOr
�au demnităţilor publiee finanţate de_ta· _b11getul_de _st3t�}o�al __ şi_din fonduri; 'J'-er�i:ori_tr:aCbţiaie--tu:· lt)C!itlţj __ ţom{rţi_ale :ett �apital dC �tat ;sau::'.
undcstatulesteactionarmaioritar/mino'ritar: -__ o• '._.;_' 'o:·-'• o ,; , 'o:·'",''·: " 0

·" . , . ,  ••• ;_>::<.,., 0- ·-

-::-:.-. -- • 

-·===�====�=====-'-,=��..c.....c.="-'..,-"-..C..""'"'""""-"--'-r-"'""-'--=-,."'-'-"-""-'-"-'-=-"-c--'"-"=c..c.=""'"'"'--.C..'""-�-'4 
Pioo:d.raf1Tlarea 

lrnhmliţt 

aJ1Jaj[j 

:" I l\:n.:ti..indd.:u11tra:t:1un.:i!rniuncb'dn.mitcaşi 
a„k.'i.1 

littill" 

7 

Vai1ru1V.-t.tla 

a:11ta.1tU 



.. 

� 
. 

. . . . . . 

Rui,d,grai,1l''ak:1lwuui 

. . . . . . .

Sa:i't'(ia:rrt.nm'Ptrs:rrătizi:ăam:iă' Amţi 
firnilw'atmeimilir,atm,an:n,, � 
mileµubrd,su�mileµdend-:"' 

rap.nhefmlaăcaedslăµ,ăµoleiad,mool/ 
�ll'pllern11„t,1,'Ftnl(ijl� - - . . . . 

l) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
21 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută.. titularu[, soţul/soţia şi rudele di.'! 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 

30.05.2017 

• 

„ 
............ ···············

. 



I -

li JUBECA��R;:��I�-

INTRA.RE ?Ir . .J2Z_ __ DECLARAŢIE DE INTERES�.:���,:,_,·,::.:_
' 

S,bs="'" Ş"fa• O. A•d�,. "'"' fooqi, de grer„1, fodecl<o<i, laşi, . 
domiciliul în , cunoscând prevederile 

. 
art. 

. 
292 

din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere: - ',,

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

LI. ..... 

�/ 

· n11 .,J:.p-�p�u �!i 
me11tiîle:\•\tW\'·'''·'·' 

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

2. ·calitat�a delll�lll��.�i··· 

L :��l
0
!itr!1�t)l1Îr!1.�l�liii111;tt� 

I 
Un itatea 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

3. l. ..... 

4. ca.litatea de'.mcin_tiru îii\�rglt�ele''�e('eo�tli'îcere;'ill'tl.·'
deţinute în cad rill .. · rlidelor • iitice iuni(i�'tle' in11t.ii · . ' · · 

I 4.1. ..... 
5. Contracte, inclusiv �Ie .. �e llSÎstenţă juridică, COllS,1Jltii�ţ(J11�fdie�; �QllS"ltâ,nţă şi cjyiî.�',.Qbţi�11re·.�ti .. 'at1âfc ·
în derulare în timpul .. exercitării ... funcţiifor;manda,t�lor,sa,11.iiem

11
Îtittlî

?f:,�uhÎic� fin1111ţttede.la buget�I.de
stat, local şi.din'.fonduri externe ori încheiate.cu s?detăfi1:ijmerci�l!.e11;1:�pitâtd�;bifsa11, 11lld�.stat11l este
· ac ionar ma· oritar/minoritar;, · 

· · · ·· ·· · · ·· ' · · · · ·· · .. : ·· ·. · · · ··. · ·.· 

5. 1 Beneficiarul derontract: numele,
prenLUnele'denumirea şi alresa

Titu Iar ............. .. 

Soţi soţie .... ......... .. 

Rude de gµxlul I ale titularului 

Societ�ţi comerciale' Per.rnnă fizică 
, mnorimtăl A=iaţii familiale' Gibinete 

individuale, cabinete asociate, societă(i 
civile profesionale sau societă(i civile 
pmfesionale cu răspurrlere limÎtlltă care 

· desfa;mră profesia de avocat! Org;mizllţii
llC'e'l!Vemamentale' Fundaţii/ Asocîaţii2l

Instituţia 
c:ontr.mntă: 
denurnirfil şi 

Proorlura µin 
Data careafoot Tlp,11 încheierii Durata 

încredinţat: contra:tului contractului contra:tului 
contra:tul 

1 

Valoarea 
totalăa 

contractului 



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 detinută, 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 
30.05.2017 

2 

Semnăt a 



---- -- ·� --"' ·� �·- ...... �, . 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

I. I ...... 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1 ...... 

4.1 ...... 

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

,9{c;��!Tă�!f ]nrI!�fv·�,��:���te*lătuî'i4î�,I\���ul1l!.*·�. j'uţicl��ă; �l)e:�ul ... ,t,.fi•ţ�,:i�e.�·�b,tiu�ţ�\�tta,��te, 
· !11 �etnţa,rti!n:t�lll.�11lcţ!�.t1;,1ţ,r1!.tl!!l�!l1>t;�;�a,�c1llţ,Io,tl'!�;!i,P:1,!1�til()t .......... J1�e•�!la,nţa,ţ!-l llt:Jll ll!fit;tntJ1�1
litat;loţa! ŞÎ•. din• fond1ţri externe.p.ri•.,n'c'lteiate ţll .. socieţăţi. e.omereiale.'tu :eapitâl,'ţle.stât�âu.'nlÎde''ştâtnl. este·
lie lonâîl.' mî· oHtâtl mîîii>'i:îtăti' ,,f,,tit:,x,,.;, · if ':�rs:;,::.: ;: t·: :::;. :,:;· '.f 1•:,'i ·tu',: :i\f :îll'··;ţ:l:1,,:0,:01:011:: :;: J'o:1c,:.1,:: .,:;,,;,1::;/:;,: ,i::',ct ·. ::: ·>\t ;; ··•
5.1 Beneficiaruldecrnmrtnumele, IIl5titupa l'lroxluraprin Tlp.ll rua Durala Valrnrea 
rrenumele/wrumireaşia:lresa crntra:tlntă: careafiN contractului încheierii contractului 1cilllăa 

1 



001umirea şi încredinJat controctului ccri1ra:1ului 
alresa axitta'tul 

Trtu!ar ············-

• • 

Soţlscţie ........... ·-· 

Rwe ck: gtalul I'' ale titularului 
. . .. . .. . .. . .

Societăţi c:cmeiciale'Prernnă fizică 
autcrizatil/ As:riaţii ramiliale' Cabirete 
iooividuak; cabinete a=iate, =ieraţi 
civile pulesiooale = =iera(i civile 
puresionaleru lăŢ,tnlere limi1lltăcare 
deslliµnă pulesiack: avocat' Org;Jnitatii 

, Fuooaţii/ .• . ·"' 

'l 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 
d,O .e7S'. UJ(ţ_ 

..................................... ___ ------_��-��------------

2 



Subsemnata, 
de GREFIER 

CNP 

---·-- ... -. ·-··- ... ·-·-- -···· 

,""TJ'--1 .... ,�.},'f1-. ,. �- .",] 

,.,p ·- I ,- , •. • ,,./!_/( . : 
' '9oll_:- j --AÎ -� . DECLARA ŢIE DE INTERES�-���.:-� &1#B��-�-"J 

DUMITRIU P. CĂTĂLINA TEODORA , _a���zţia 
la JUDECĂTORIA IAŞI - ', - , ,

 
, domiciliul  

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

•'1.'-Asllcia_t'sâ11_11eţitiJJat,fa•.sodetăţi''••cllrt1eî-cîâfo,·•-collipallii/soţfeţătji111!ţi()11ale{i11ştituţiijle··.c.i;edit/grÎipuri··
.
·de·· 

r:hlferes ec6lloill[c; Drecum şi.llleinJfrujn asociatii;fundlltii sllll âlte .or2a11izatii. nc1mvetllall1erttaie: ·-,,•::,
- -

Unitat ea Calitatea deţinută - denumirea şi adresa -
I. I -

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

\�:>c;aliJii.tca:ae:111e111 »:ruJµ i>fgaiie1e·de •. 'c()lit1ti1:efefâd111iiji�ţr�l'e-�î/co�trol'a îe i�cletăti�()r c4metcJ11tcL, ,,f
'f cgiiidt,âuton?imet âfo c(f lllpa�iHor/s�ci_etăţilor, itatifill!l!ii a lc,instifoţilior.de'credif1 'a!e· g'i-îi Jiuî-ţţ9r: de_ iijfor� ·
e('&niJ'f111c;'ăte isdciât1m;-r1;;11llf ii11daiiifor oii â1e.'ăit&rorîi.aniiaîifîi&iife'ruâmeiita1e: :· ····· ' · · -···· · ··- -- · · ··· ·· ···· 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 -

3.1 Membru al Sindicatul ui Liber „Dreptatea" laşi 

,4;C11_li t_âica ,···de) ajertţor11.}j11forgânele 'ţle''·,c9ndu c�re; admi�is,ţrăr.e, ş\ :control,:fettibujte·· Săii. 11ţtrtribui,te, 
detinUfoîil cadrul nartidelot;Dolitfce;'funetiâ'detîbută şideuumireâ uartiduJui noiîtic: }L - - . ' - - . 

-

4.1 -

5. Confrâcte, jtichisivlel§cieâşi$teHţă j ifridică, 'conşiifiânţă J, uridica; consiiltl!Îlţă şi ,civÎle� o�tin ute 6rfâflaf e>
Jn •• ,detulllre ţn)inipu, •. -ciercitării. funcjiilor tlllll!lda felorsa.u deniII_Îtă ţH9r,'p�b_lice·· fina.nţătl' ,de_, la ,bugetu I, d.t, ·.-
'
. 
-. s,t 

.
. a!,t�c .. â

.
L şi ;d

. 
i�

. 
r. .. o 
.
.
. 
ml?···r· i �x 

.
.
. 
terne··

-
·.• 
.
. o 
... 
�i >-·l· ncheiate cuso 

.
. c
. 
__ ie,t

-·
ăţ

·
i. comerciale.-'.

'
. 
c
.
·u 
.
. ca·p····_it.-

a
-· 
.'
.
·�e

_
J 

.
• ta 

.. t s,
au

. 
,
_ 
u
.
_. n?e}·t·

a 
.
. _ �ul este 

acţionar maior1tar/mmonta'r:·< , _-, · , :' " · - "· - :_- ;: ,. , ':• ,, •· 
.
. >> .- ,.- ' .' · • ; , .,,_ .- :·:: .. _ ' , _ ---- ,. · ·, .: .,-.:- - ' · . ·· 

5.1 Beneficiamlderuitract:nLnnele, Instituţia Proceduraprin TIJJUl Data I Durata Valmrea 
prenumele/denumirea şi achesa contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totală a 

1 



Titular
-

Soţi9Jţie 

Rude de grajul 11) ale titularului 
-

Socie1ăţi comerciale/ Persoonă fizică 
autori2atăl Asociaţii fumiliale/ Cabirete 
individuale, cabinete miciate, socie1ăţi 
civile profesionale sau socie1ăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
destlşxlră profesia de avocat/ Orgmizaţii 

tale/Fundaţii/ As;x;" ··2lnem.rvemamen iaţu 

demnnirea şi 
adresa 

-

-

-

-

încredin\a( contractului =tractului 
=tractul 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctu l 5. Nu se declară contractele 
soci etăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capital u l  social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţi unilor. 

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

30.05.2017 

Semntltra 
·· 

Data completării 

2 
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� ·- ·- ·- 4,, • .,.- • .-. "-'-<'• 

r\r ,�·-::r-:'. ·:�- --;�-::.1 
v•·· . ·-, ' o<v 

DECLARA ŢIE DE JNTERE�E: ,, -PD!/#; 
;

interes.econoinic, nrecîfm

Subsemnata, MERCAŞI. ANCA, având funcţia de GREFIER ARHIVAR la JUDECĂTOR�AŞ (tNP
, cu domiciliul în ,__cun·-9scând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 
proprie răspundere

.1_.•Asqciatsţ�li�ţiofi\i(l''.��i�tălieu�ţ!5l,,e;
 şi niţînbruJn ăsochttH, 

!

fundăUi sau ăltl/ or!!ă11illltii 
�l)tlţ!)âl)ji/�Uf!�{!li�'fig�ale{.�"sţiţ�ţij_.d�.iitiji1i.f{gf�p11fi·:��

ne6uyernainentale: .. · ·· ·-.... S . 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

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

I. 1.-

._.2; C.a litşteii'"cîe·.·�ethhfµ t"-�rgăti�iClie•_iQh�ii��reil'li1JnilÎÎStr�re.[şI epnttoJ.�le sucîetlif.tlor C()lllCl"CÎllÎe; •ale 
·rcgiilo .. ·;i"µtJ.iiJJ11e;a1e::..;�inPaÎ)tiiQ .. 1iQcietătl10i 11atig11illţ)·â1e·i11siiti:ttli1o .. ;ae·ţrţ�nt�fogrnp11rl1Qr .. de interes·.
··econ·omfo}îilea�î'iciâiiîlo'r săufuîiîill'tlilor()"riJîie ·ă1toro�â"Ji1.iatline11ove61âfueufale: '.'·········· · .......•............................. , .....

Unitatea Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

2.1.-

3.1.-

. 4�····.ţâlitatcf 'df)ii"e În bf1t1�·_9ij�ne1e···âc conil11cereiitiliiîi11i§trâre şi ··c<inlrot;·refi'i 6�îte. S�II ueretribuite; 
<leţin11ţe,î11'��rul pâ"i;ţl�;fat ţ�HUce; fqµ�ţlaileţinqţă şt<leâJniire� P�f�i�nlu\p�iffic . . : .• ....•• · .....•. · •: •••.. ·•·•·• .· ...•. • ..•.. ··•. · .. •

,w,--,, ·�,,, 
O," , v.;;:: 

��j L:�i/";;;,:,,,' ,;° 
-

,;�·'..;(['.\:/-z, : .·\. ::(}::, ; j'.,oo: 

4.1.-

5 .. Contracţe,in.clusiv eelli de asistentă jurMică, <:o"�ult1111t�Jutidică, eonsulfauţă şi civi)e, obţinute sau aflate
în derulareJn finÎpui eie�citării fUl)Ctiifor;··mandâtelor sau· demnităţîlor .public! finanjatede.la. bugetul de·
stat, local. 'fdin fonduf.i.ex��rue.(Jri îm:li�iate c�:��ci�t,ăfif�lt1ercial.e.e��a�it�tde �tat.sauunde.statul este
actionar mă ioritar/mli1oritâr: ...... · ·.. < ········•· .• • • • < • · ..•. · • < •· '> · '. i ) > . ( ..•. · · • • . · . • ; > • \ · ... ... ·.. . •. · · 

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

Instituţia Pnxedura µin Data Vakmea - " TtpUI 
înche;,,,.;·1 fu-ala ·-" acontra::tllntă: care a ,ost � ,1u·, M, 1 , = , _ __,,_...., ''·"""""' --·IUI" controc1u Ul denumirea şi UIUUJllll"' U.UU"'-'U controc1ului 

1 



oclresa oontta:tuI 
Trtular 
-

- - - - - -

Soţ'�e 
-

- - - - - -

Rude de gradul I'' ale titularului 
-

- - - - - -

Socirulţi mmerciale/ Per:rnnă fizici\ 
autoriza1ă' Asociaţii fumiliale/ Cabinrte 
individuale, cabinete a50Ciate, =irulţi 
civile profesiooale = =irulţi civile 
profesiooale cu tă5pmdere limitată care 

- - - - - -

desfă;ană profesia de avocal!' Org;mi2a(ii 
reguvemamentale/ Funda(iii Asociaţifl 
-

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 contractel e 
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capita lul 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 
31.05.2017 

2 

Semnătura 

... ·--
'/ 



/Subsemnata, HORDILĂ 
de __ GREFIER __

CNP

i--···---·----·---- --·- -
.iUI'·=:-: 2/ 'f:)::::I;ef� ŞI

I p·o,· - •. ,, 7f;' 
; '){�' / .... ) .  �bi , '"-•�l ---- I n-,,,, /"">'' . •. ., 

DECLARAŢIE DE INTERESE --· -<iii'�.·: ·. i·:'"'�-�-' 
C.MIHAELACRISTINA (,{�� 

la JUDECĂTORIA IAŞI . . , 
' 

, domiciliul  

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

1.; Asociat s8:.u afţillllll(, .t�}io,1:f!tă� ��!Ile,fCÎll,fe, .. �bmpanii/so�iet!ti.113ţion3le, itţstituţii de fre_dit.,'. gr_11puri de 1 
interes economic, orec1im si membru în asociatii. fundatii sau alte oi'l?anizatii ne2uvernamentale: > .. i 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

1.1. 

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

2. 'iCaJitaţe� .• de piepilîiu îf .ofaânele.,de COnÎJUCere, ailîni11lsWâre Oşi -�'o11tr.of3le societă�for,come�ciale, .. ale',
reginor .. auţo11�1,11.e,a,1fco�

J>
a'linoî-/so1:1et�ţ119r.n11ţ1�[ta1�,a1e in�titutnior �e credit, 81e gn,ipuri10.r de interes 

economic. ale asociatiilor sau fuiÎdaiiilor ori ale. altor or2anizatii ne2uv�r11amentale: . . . 
.. · i' . :

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. 

3; Calitateâdefuem.btîiîneadrul·asociatiiloror9fesîonaîesi/satl sindîcaîe .....•. ;·· ,···,11····.··· .. · .. ••- ,.1-·,.· ·.·· < . i• · •·-· • 
3.1. MEMBRU SINDICATUL DREPTATEA 

4. ·· calitatea. de n1elllfru .. şn organeJe de. co,nduc<ire, adm.inisfrare Şi controi, _retribuite .sau_ neretribuite,: 
deţinute în cadruI_P

_
.a

_
. 1r

t 
_
_

_ 1,
.1i_._��l.or J>.o

.
Htice,, f 

_
_

_ 
uic

.
ţi� d

. 
�ţi

·
n

·
·
· 
ută 

.

. ş
_
i 
.
.
. 
•
_
.iJen

_1
•
.
�_.

'm_._ÎJ'�a
_._·
_.
'.P_a_}_ ... t

idulu
_
i
_ 
politic, -••

1 
· .. · ,.1· . ... ,., ... , .. ,. ,,., ... "· ,,,., ,'Yi.-1_,,.., ,i,••., ',.,i•, '.,'•,• 1•· ,,· ..

. 
· .. ·•.•·11·:1„ 1i '.):· .. ;; ... ,;.:,; .- , ..

4.1. 

5. Contracte, inclnsiv.c.elede asiştenţă juridică, consultanţă juridică, constlUanţă şi civile, obţinute sau. aflate
în derulareJn timpul exercitării funcţiilor, ma

.
ndatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de. 

stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu S(lcietăţi comerciale .. cu capital de stat sau unde.statul este;
actionar majoritar/minoritar:,· . ,.. • · . · · , . ., · .•··· , . ·· ·. ·•·· . 
5.1 Beneficiantldecootra;;t:m.nnele, I !nstitutia I P=eduranrin I Tru Data I Dura1a I Valoarm

1 



pnrumele'demnnireaşi � contra;tantă: careafrN cootractului îocheierii contra::tului totală a 
denumirea şi în=linţat cootractului cootractului 

� cm1ractul 
Titular 

Soţ'ooţie 

Rudede@âdul I'J ale titularului 

&rictăţj canerciale' P=iă fizică 
autori2a1ă' Amaţii fumiliale' CalJirYcte 
individuale, cabincte iro;iate, socictăţj 
civile profciooale sm.i socictăţj civile 
profesiooale cu Jăsµnxlae !imi1ată care 
desfăşnă profesiadeavcx:a1/ � 
neguvernamentale' Furxlatii/ Aro.:iatii2l

-------

IJ Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
Zl 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 
31.05.2017 

2 

Semnătura 



DECLARA ŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,
 CNP

RUSU-CRĂCIUN 
2851219393914.,

T.S. 
domiciliat

ANDRA-SIMONA, 
în oraş

având
Mărăşeşti, 

funcţia de
str.Lupeni,

GREFIER.,
nr. 6,la JUDECĂTORIA IAŞI.,

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

răspundere:

• ' 
C 

. - . 

I. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţidil(lle, institu ii de creifit....��
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: r r?7:' - --

Unitatea Calitatea Nr. de părţi sociale Valoarea totală a �ăr{ÎJ'o.y /
deţinută sau de acţiuni sociale şi/sau a ;icţiunilor /

- denumirea şi adresa - I 

I. I.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 Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

- denumirea şi adresa -
2.1. Nu este cazul

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor nrofesionale şi/sau sindicale:
3.1. Nu este cazul

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în
:lerulare 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 acţionai
majoritar/minoritar:
5.1. Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea

prenumele/denumirea şi adresa contractantă: pnn care a contractului încheierii tontractului totală a 
denumirea şi fost contractului tontractului

adresa încredinţat 
contractul 

Titular ..................... - - - - - -

Soţ/soţie ................. - - - - - -

Rude de gradul I 11 ale titularului
- - - - -

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

I

,n 



Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
xofesionale sau societăţi civile - - - - - -
profesionale cu răspundere limitată 
care desfiişoară profesia de 
�vocat/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 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 
31.05.2017 

Semnătura 

· ···

2 



Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER 

CNP 

I 
I 

DECLARAŢIE DE INTERESI<; 
r Anul 

AŞCHIOAPOEI ANCUŢA 
la JUDECĂTORIA IAŞI 

 
, domiciliul  --

1 

�����������������������������������--''--�· ,

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

·.·JW��i1·t s�11 �cţ,011,riţ!ij�oci,etăti #om.erciltîe, co111panii/so�Jetăt,i(na1m11ii1e: ţ!stttutlt �.e .crt!dlt, grupuri. t1�·
·.interes·ecouomi�•· rirec'uni�i membru·tu i:isociătif;fundătii·.san iilte or2anizâtii ne2uvernameutale:·.····· ...• ·.· .... · •. <· ...• ·.·.·.:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

I. I. -

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

2:/<:ă.litât�;fd�.În�Îllbfu,1�.·.·.�fgl'iiieJ.e.dffc\)1ld.ucere; .. �a�lni$ftl{teii· •• c�ntfo\aW.�ietiitjlor.co11tercial.e,.·âle.
irţgiilor.11uMno

1D
e,·.a1e_ co,lllp�uiUorls�cieţăJil�Tj�!iţio,����t�J�jnşt[I11tii(tjr .�e ţl"�fît�·e�u�uril?r de. i11.teres .· 

·.·economic,.ale.asociâtiilor�au•fundatiiiofpri·a1eâlto(or11l{nizâiii nci!i1yernăfuent:flefr1•·····•\:··· ·················./• .. ·•·•.·.·•: ........ ·.········ 
Unitatea 

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

•.;-,;camâteade. fuemliruîncâc1rn1 ăsociâiiifor nr<ii'es.ioniiteslisău sindicale:\. ••.:·. ·• · it : . • ·.· .. ,.·. · ..•.•. ·.· ... <•···
3.1. ..... 

. 4r.Caliţat��·· .... <ltt.nietnbr'!Ijn<ir-giin�ifde.•cfi.n��ce�;1�<liµ�nî�trăreşi ţ911ttoÎ(1reţfil>11i�� $ît.u:··•11�refr.ibuite?
• detinute În .cadrul � rtide)qr�Jitire;funitia .<1 �tiuut!i sÎ denumÎrţa.�iiţtîdoiu(nolitics .•·•: \ ....... •<.I·.••.·· .. ··;· ..••... • •.• .·.( fai .. • •
4.1. ..... 

5. Contriide,·i11clusiv ce)ede.asisfontă juridică,coilsultânţă ·juridică; consulfîtuţă ii eivile, obţinute ori afl�te
în derutate în umput · exercit,riifn»ctiiJor, mandate1or.sauderuniţătuorpub11ce. fi?antate de 1a bugetul de
stat, local şi din fondud externe odîncheiate.CJ1 societăţi C!)lllerciale cu capital.de stat .sauunde sfatul este 
actionar maiorîtar/minoritar: .. < • . • v·, .·•• ........ , .... ·.·.:\·:·• :: .. :. ... :· · \••• : .. · · t · .. ; · . · · · . · ... ·· .· .. · ·· 
5.1 Beneficiaruldecontroct:numele, lrntituţia I Proceduraµin TIJJW Data Durata Valoorea 
=urnele/denumirea şi aJresa cootractantă: care a fost ronmdului încheierii ronmdului tctală a 

1 



denumirea şi îrx:redinţat cootia::tului contra:tului 
alre;a cont!a:tul 

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

-

ScJVscţie ............•. 
--

Rude de gralul I JJ ale titularului 
............ --

Socierap mnerciale' Per=iă fizică 
autorizată/ Asociaţii ramiliale' Cabirere 
individuak; cabirere a=iate, =ierap 

---
-

civile profesionale sau =ierap civile 
profesionale ru Iă<µID:Iere limi1ată care 
desfă;nnă profesia de avocat/ Orgmizaţii 

e' Funda(ii/ Asociaţii2l 

IJ Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2l Se vor declara numele, denumirea ş i  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 contr actele 
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 

............. 31.05.2017 ...................... .. 

2 



Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER 

CNP 

BEJENARIU V. ANDREEA-ECATERINA 
la JUDECĂTORIA IAŞI \ ,, , domiciliul  

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

t Asociaţsau _acţionarfa;societăţi comerciale, C<>mpanii/sc,ciet�ţi naţioni.le, i11stituţii d� credit; grupuri .de
interes economic, nrecu·m si membru în asociatii, fundatii sau alte or!!anizâtii Il""uvernamentale: · ·••· ..... 

Unitatea 
- denumirea ş i  adresa - Calitatea deţinută 

I. I.

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

2. CaUtateade membfuJn. organele.de conducere, admin..i sh·are_şi_ control ale societăţilor.comerciale, .ale
regiilor autonome, ale companiilor/socit)tăţilor naţiunale, ale instituţiUor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundi.tiilor ori ale altor or!!anizatiine!!UVernamentale: •• .. ·. •·•·· •· · .. · . •.. 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. . .... 

3. Calitatea de membru în cadrul a_sociatiilorrÎrofesionale si/sau sinclicâle < .•·. ·· • >. . . ·.
3.1...... --

.4. -• Calitatea .dl) m.em�ru în orgânel.e 4�··°c�n411�ere; ad111ini�tr�re.·ş1 c9ntrol,_ •. ret�.b11ite_ ... sau·· neretribuite,
· detinute în cadrul riartidelor oolitice; functia detinută si denumireâ nartiduluinolitic • ·•·.· .. · .. . ·. . ·. .. 
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 demnităţUor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţicomerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar maioritar/minoritar: .. . . ...• • 

• 

• 
· 

.

. 
· .

.. ·

. . • 

·
. 

. 

.

. 

· . · . 
5.1 Beneficiarul de crntract: numele, I Instituţia 1 Proctxlura µin lip.ii Data Durata Valoorea
nmumele/denumirea şi alresa contnrtmtă: I care a fost contractului încheierii crntra;tului totală a 

1 



Trtular •...••......... 

Soţl&ţie ............ _. 

Rude de gra:lul i'1 ale titularului 
............ 

Societăţi ronerciale'Pe=-.ă :fizkă 
autorizmăi A=iaţii fumiliale' Cabiree 
individuale, cabiree a<lJCÎate, =ietăţi 
civile profesionale sau =ietăţi civile 
pro1esionalecu�Iimi1atăcare 
desraş.mă profesia de avocat! Orgini2ll(ii 

· e' Funda\iil A=ia!iP

denumirea şi încredin(at aTitra:tului contndului 

alresa cwtratuI 

-

-

-

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 beneficiarulu i 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 

............. 31.05.2017 ....................... . 

2 



Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER 
CNP  

,� '"·-"'-·----- .. 

f r:u�-r_::_�--·-;·-
, :;; ·;· ' Oe· ., • �·, -;-:·

DECLARA ŢIE DE INTERESE.a: _ -p,!J-- , .. �-31

SIMION MARIA ALINA 

: . . . . d�� 
Ia JUDECĂTORIA IAŞI . � ftţ1fcţ7.

, domiciliul  · 

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

·.·.1t\Asodat.său_·•âcţîmiăita·_sQcietăţî];oruei-ciÎlle;coînpanilisQi:ietiffn.atîi/nale;î.nstiliiţî(•ilecredit{grupuri •. d.e
_·.'fofotes·econom1c,·.iirecîin1sifueni1>riî.in'iisocîăiil,'rmic1ii'1l1_·să11•a1te<ir2ă#îiătîin_ei>'11veriiăfuenta1e:······· 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

1.1.. .... -

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

î?ţalitatea\!ieJ. meutb.ru.•.în ţţi;ganele de ci!nditc�reJ ădUlinlstra,re şî·. '.Cl;»ltroi;âle\siicietăţilor comerfiale,· .. •ale. 
• ,"'.'<,•c · •. ,,,,< "'.",'.' ,;C,, :-,.,· o•,o" ,",:·,_-,'. ,,'/".>' ,·, ;_•,":,_,;_-'.,·','. , ·:,, ,·-·,; ·,::'/,'• ;:"" ,·_o _• O",\/,'/';•,-_•', ';"<'.:;·'·,,°,'.:,,';,; '-.-,'y··.;,;,.o •"·>·:",; �·- ,' ·.,,,• -'•,':;' "'.",_o,:Oo'O:· ,ssCO '';,';_ >:"<.·o, •:•.•'•,:<;• ; , ; ,"."';' •,:-•- .',• • •: _.;" .' ': "•"". i;ţgiiJor a11t().11()me,ale .f1.1mpa,piUoţ/S<lf1ţţ,ăţilo r,.J,1aţi()1tafţ, a,lţi111,ţit11fi�1()t ili.'-ftţ'!ii),·111ţ. gr11pllril()1;· de.· iu_ter.es_· .. 
·•'i:i:onomic;.·a1e·ăsociâtiirorlsâu'fiindât1itor oîfâte.illtoffofifanliâtll·nel!uv-etnâ.îrientăle:.·••Fxi.•·.·· ·· 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

2.1. ..... -

3. calitâtea de.meru b. ruîncaâr .. ul âsociatiîfor .. orofesionâle si/său siiîâi.câie >. . . . . . . ... 
3.1. ..... -

Valoarea beneficiilor 

)l �lllitatefa.de fmel)lbl"II Îll orgiiijţltl, ae:•�u�11i:ej-�,:.lldiijînişffăf1f •.• _şi•î'ilnti11�ir�tt1�Îli�e ;sa€ 11eretrib11it�;.· 
.·îletinute_îrt·cadruloo.-fideîorihi.Utice/Jurttti.:{<1efiiiil(ă•it-deti·umireă•Dârtic11t1iî!holitic.<., •...•••....•• , .. · .• · •• r···-•·• ·.···••·-.-.... • .• -.•• ;.·
4.1. ..... -

5. Contracte, inclusiv cele.de asistenţă Juridică;con.suîtauţă juridică, c9nsiiltănţă şi civile, obţinute ori aflate 
I 
în derulare.îu,·timpU) .exercitărîî fU'llCţ

i
jlllf, m#ndă!e,lor' !!1t.JldefflllÎtăţÎll)_J"pU�ÎÎC�fÎ�anţate de la .bUgCtU) de, . stat, local şi din. fonduri externe orqncheiate cusocietăfi comei;ciale cu capital de stat sau unde. statul este. 

actionar maioritar/minorita.-: · C • • v:;• . · · ,·.·. : : - > .· .·. ·.. .. . • . ··•·· 

5.1 Beneficiaruldecrnttatnumele, Instituţia Proaxluraprin TipJI Data Durata I Valoorea 
prenumele/denumirea şi adresa mntractantă: care a frn contractului încheierii contractului totală a 

1 



drnumirea şi încredinţ1t cootrrdului con1ractului 

alresa con1ractul 

Titular ........... ··-
-

Soţlscţie ............... 
-

Rudedegtalul f1)aletitularului 
............ -

Socieraţi =iale'P=iă fizică 
autaizmă' A=iatii familiale' Cabirete 
individuak; cabirete asxiate, merati 
civile pufesionale S3U meraţi civile -

i:roresionale (U raspuJXlere limitată care 
desfă;rnră pufesia de avocalf Orginizaţii 
neguvernamen1ale' Fundaţii! Nociaţii2> 

IJ 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 Ia 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 societăţi i, 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 

31.05.2017 

2 



... 
I 

JU::J:S2ATS:ZIA T;A:$1 

DECLARAŢIE DE INTERESi r:-rr./1::s 1"r. -':';<9:-/ __
· .�r.u, fo�/ll 

Subsemnata UNGURENAŞU M. ELENA, având func;i; de g;efier l�;JJt�iff��·-:�·· CNP: , cu domiciliul în         , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, 
declar pe propria răspundere: :. \ 

,. ,. 
1. Asociat sau-â(ţioDarJa societăţi' come_rciale, compariiiÎSOCletiii n-âţionAie: institilţii iîe-Credii, grupll-rf de interes econoiiiic, pi-ecu�
in-asociatii. fulldatii sau alte or2anizatii riHuvernamentale: . .. 

Unitatea 
Nr. de părţi 

Valoarea tot; 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută sociale sau de 
sociale şi/sat 

actiuni 

1.1. NU ESTE CAZUL 

2. Calitatea de membru în'organele:de conducere, administrare şi controfale societăţilor come�
. . . 

regiilor ai,tonome, ale companiilor/societăţilor niiţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor c
economic, ale asociaţiilor sau fund.aţiilor oii ale altor organizaţii neguvernamentale: 

·. :, ' .. < 

Unitatea 
Calitatea deţinută 

- denumirea si adresa -

2.1. NU ESTE CAZUL 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionăle şi/sau sindicale
' . ·. 

3.1. NU ESTE CAZUL 

· . 

1 

. . 

:

• • 

Valoarea benefic 

. 

;; 



• 

•• 

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

.,; ,., 
} 

. . . i 
4.1. NU ESTE CAZUL 

S. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute·,

în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bi
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde S,
acţionar majoritar/minoritar:

Jrntitutia Pnxroura prin 
Data 

5.1 Bereficiarul re controct: numele, ron1ra::tllnlă: carea fost Tiµ.tl Durata 
înc.reierii rrommele'demnnirea şi a1resa demnnirea şi îocredinţat contra::tului 

contractului 
contra::tului 

alresa contra::tul 

Trtular NUFSIE 
CAZUL 

�roţie NUFSIE 
CAZUL 

Rule de grrrlul I'' ale titularului NUFSIE 

CAZUL 

Socielă\i comeiciale/P=mi fizică

autori2ll1ă' A=iaţii fumiliale' CalJirete 
inli\iduale, cabiJrte a9JCiate, =îelă\i NUFSIE 
civile rrofesiomle = =îelă\i civile 

CAZUL 
rrofesiomle cu Iă<;p.nxlere !imi1a1ă care 
desfă;mă rrofesiade avocat' Orgµriiz,lJii 
reguvermmentale'Fuooaţii/ A=iaţji2l 

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 

2 

l 

�; 

.; 

' 



I 

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 

31.05.2017 

Semnătura 

.............. ��··· 

3 



------ -----· 
.n)::::=·� .. \ 'r'J:1IA 'S:lt;! 

l L'.'-::'2.:��� !-";r. _3.e __ _ 
DECLARA ŢIE DE INTERESE .. ,., � jj:::-- OÎ 8/

S•bs•m•"•l!S•h�m••"· 7.'6 ufo' ; j.w l.u 9
i �", --���:

de Cfu/,'I/> 'la 78ld;c!i)�� Vo-[Î · · ,

CNP v.Jrfb,OIJJ'i:, ,9{).Q_ DN' , domiciliul ,'l}i("Jj.lfrJ>eui.w ', r>h,/ J, (I. /Jd- 3'.ri:. . Crd,J
� , li- I I l ( ' 

' 

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

<11y�ocilt,�î.t;lctlq�âr11a.:�ociet,tr.îij>.�.crciate,,copji>ant11s�eie;tătl.jţlifî�.i1�1e;:1f�tiţ�t�}1�.�re�1l;r1g�i>�ifîl�
- inti!.J'�1.ecoi1otnitc)1bV�nfu 'lit'fueijl)ruîiJ asoţilini;riînoa:tltsan atte·o_roârtimtu.rie2u\l'crriliiiieritli1e: :1 .•• ::w. 1 s:1 :·.r 

Unitatea Calitatea deţinută - denumirea şi  adresa -

I. 1. ..... 

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

\2{Câ1.îtiţţ��·.�c}111���Ţ�,î�:�rjă11�lt\��.�(}��11ţ�1�;·�.<1ij:tfnî�trâr�,�i���t�.. (�pierciale; �le_
rigillor llJJ{q.rioinţ;yâle.'co!_ţ!pârijilqtt$Qţ!et�tifoî: _11âţiqîtâţe� âJ� i11şţiţyţiiţllf;\4e ... •.. . .. . purilor . 'teres ·.
;;fnîtoiiiI1;l1iîe' âsnern11ttti1f.�1ttî'··ci.i1Îidătî1îof&î;t îi1e.a'ît()t'ifîfă-lÎizaîîf ·11�n�î:!rtii111-1:;;-n'iătei ,1\0;r. 1;;11i::•;;;1:\zr11•1 :;i;;;:1i11+

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

2.1 ...... 

);\<:'âli(âti!a 1de1meml:h:if.ln..câdrill âsotfatiîlor. ni"ijfesfonâ c·s.l{sâ�
3. I. .. . .. \/, '• • A I\' J (!� i,J_ J., (J)'c, rll, r ()!/)', V y.'. '· 

'· 

I / I 
' 

Valoarea beneficiilor 

5.Contrai:te; inclusiv tt!lede.âsistenţăjuridică,S.�011su1t:mţă j uridică,50nsJJlta_11tă �i f•Xil�, .obţinut{ ()�i �tlatf:
1 ·. în.·. derul.arf: în .. ţimpul .. e'Xf:ţcit' rii .. Jnocţi,il()f ,ţnand,telor ş,n -�eţnnîtiiţil()f ;pub,1lcţfina11ţate ?e la bÎlgf:ful 

1 
de'. 

· s.fat,io�,• şi· d 1» .• ro11diid·.exte.-n�••.ori �nchei,te }11 �()detăţi · �omerc1,1� �u i:api�Ldt.s.t,ţ_s., °: 0�a.e st.atu 1. e.ste:
âcti�riar·maioritar/minoritar:··········'··•,.:•.-; ··• .tf•••ll .):•'..·:;r_.,.::; 'l.··-•: ..• ) .• :;:.·.:<11•.1; 0\.?.; .• ,: .. :;, .. ,-_.:i,:• > .•.. : •.••• ·;'·:· •. ·.1::: ;_;11,: ,:, •. :·
5.1 Beneficiarulderuitrlrtnumele, fnstitutia I Pn:x:txluraprin lip.il Data I Durata / Valoorea 
prenumele'denumirelşialresa contradlln1ă: careafrn contra;tu]ui încheierii contra;tu]ui totalăa 

1 



denumirea şi îr.:redinţat rontractului contractului 
alresa rontractul 

Trtular ........... ·-
-·· -- -- ··-----

r---.___ 

--.._ 

Soţ/sqie "" """ ,,_ 
/ 

Rude d: gtalul I'' ale titularului 
............ 

Societăţi comerciale/ P=iă fizică / 
autori2lJ!ă/ Aroatii fumiliale/ Cabincte 

(
indMduale, cabincte a9Xiate, &X:ietăţi 
civile profesionale sru =ietăţi civile 
proresionale cu răspundere limi1ată care .-�· 

desfă;rntă profesia de avoca!/ Orgµnizaţii 
·e1 Fundaţii/ A=iaţii2l

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2> Se vor declara numele, denumirea ş i  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 

........ ??..!:.9:C:.4..F!.. ... . ........... ��······ 

2 



r 
--

!IU-:--�c�:,..,.,...._ ___ A T-1�(,�·-'··---/
• 

... � � 1..1. ..l...i -y.1. 
, '°P..,_Y'l 1, -,� b.3 
• ,1,.._,.._ ... ��l...J.. ' f

T

- ----

DECLARAŢIE DE INTERE,��. �� "·a.r g/ 
• I -�V-�'k -_ - ,r�:: .. i

'·--r��-ANICHITEI I. IONELA -CARME�- . -- - - ·-, a d fu;�ţia : 
la JUDECATORIA IASI ·. . // , 

v· 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER 
CNP  , domiciliul  
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

.1liAsoeiăi .. s.au.iiţUojăţ\tă·şoţietăt!'con1�r�ialejţoilîpâ�Jilso'c!�făţi\�âli<Î*�le,J*şt!!9tiid{i�e,â,it,gf���tide
interes ecomimie, urecrim slin�mbruJu asociatii:fu'it'dâm sân 11\ţe ornaniia.tli 'it'Jeµvei'uameiltate: · ._· ,. _·. O -. : 0· 

Unitatea Calitatea deţinută 
- denumirea şi adresa -

1.1 ...... 

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

1 iiţâ1_1�ate11 ct�-- �embruJ11•-�fgănl.'1e·af co1t9ucireixa.�mI11r�tr11re•••ş1_-. f911t,r�,.-.·t1e_ s�ţletă(i1gri.co1ne�aate, ă1e•
·-rţgiib:Î1'.auto_no111ef ale. �Ol!li_>a:nlilgr/spcl<!tăţi}Qr __ .nâtliha.Je,.�ll.' l_nstîiutUl<Îr.de'.ţretlif,c a..1e··_g1,"11p1}1"ilorl:Îe .• in_teres. 
,. �cononiie/ale aso'ciâtii)or siiu flindătiilo°i:oriale altoi;.o'ti>â11izafîinei/uvernâme11tale;{• ::iFK . -· - -

.-•··-
Unitatea 

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

3.1.. .... 

4.Caliţ#t�â ,df .111r1t1bru :ţii __ i>Î'ga.t1el�<d('co11duc.ere, �dtt1Jt1istrare_ .�l. ci>nttill+· .. r�fri�uite• Ja11 \'uer�trilîiiii�;•_::·detinilteîn. cadrul tiarlidelor oolitîce;fniictiâ_detinii.tă�ideiiumireâDăttldqluiMllţît :, i;/i\\{. );/,•.•\ -.
4.1 ...... 

5. Contracte,-biclusiv cele de asistenţă JUridkă,cons11Itănţă juridică� consultăntă. şi i:ivHe, ol)ţinute.ori aflate
In _· de_rulare:.ln. timpul e�ercit�r_ii, .• ru1tcţiHor,111andat�IQr sau __ dein�îtăţilorpublice ţinanţate. dela bugetul de
·stat,I0ca1 şi_ ct_in fonct11_ri .e�terne ori.încheiate cu•societăt, comercia1e.cuţap1tat9estats11u unde -�tafo1 este
actionar maio_ r_ i_ta_ r/mi_.nor_ itar , ..... · · ··;:.1: • ·-- ,; • ._... •.•;c••" ·•- •,. ·· -., ·'· ·• • •• ;" _. '· "·· .,.;_.; •• •- - •·, • •· •,, • ·· ••,•_ 

,_. _r: · ::--._o;,_ .:'. : ·>i' :-·· ;-:_··/"'·:·_,,_. ·-:; <·<-"',:/.-_-.i-<· :<·-<: ·_<.>>·'::-·;°. >;-<·_; -· :_:c::_:-;;;- _ . .:::--::>,,,·:-:,;· _; __ :< ·-.' .,_··-/: :_ .-::,·;: ;_. 

5.1 Beneficiarul de con1ract: numele, 
prruumeleldemrnirea şi adresa 

Instituţia Procedura prin 
contractantă: care a fost 
denumirea� încredinţat 

adresa cootractul 

1 

Tip.ii 
contra:tului 

Data 
încheierii 

cootractului 

Dura1a 
contra:tului 

Valoorea 
totalăa 

contractului 



Trtular .......••.. .... 
-

- - - - -

SoVsotie ............ -.. 
-. - - - - -

Rude de gia:lul jlY ale titularului 
............ - - - - -

Socifti(i =iald P=iă fizică 
aulDIÎ2lltă' A=ia(ii fumiliald Cabirete 
individuale, cabinete =date, =ifti!i 
civile profesionale= =ifti!i civile - - - - -

proresionale cu r.l<pm:lere limitată care 
destăş:xnă profesia de avocat/ Organizatii 
neguvemamentald Funda(ii/ A=iaţifl 

IJ Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
21 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 constitnie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

31.05.2017 ............ �

2 



JTJ:' 2�AT�T�!A LfŞl 
t 31 

DECLARA ŢIE DE INTERESE !
Anul l1J: r,r

. 
q

G d,C 

Subsemnatul, Petriman I. Alina Georgiana având funcţia de grefier, la HJDE��p
, domiciliul în  cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal/art. 326 din Noul Cod penal privind falsul în 
declaraţii, declar pe propria răspundere: 

I 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, orecum şi membru în asociaţii, fundatii 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 -
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 asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
i2.1. .... 

-

-

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

-

-

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

-

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

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

adresa încredinţat 
contractul 

Titular ..................... -

Soţ/soţie ................. -

Rude de gradul J'J ale titularului -

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

Societăţi comerciale/Persoană fizică -

1 



autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
ţabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/ Asociaţii2

. . . .  . .  

I) Pnn rude de gradul I se înţelege părmţt pe ltme ascendentă şt copu pe ltme 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 
06.06.2017 

Semnătura 

2 



DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, Petriman Gh. George Ionuţ având funcţia de grefier, la JUDECĂTORIA IAŞI, CNP , domiciliat 
în  cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal/art. 326 din Noul Cod penal privind falsul în declaraţii, 
declar pe propria răspundere: 

I ' .. ·"' r. 

JUDECA TORTA fAI;,l

! 'l'l'I' \.l' "' N )o 

I. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţlO,\lfft(f, in��� credit, gru_puri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organilzatii neguvern men �Pe� �Ziua,()C

Unitatea Calitatea Nr. de părţi sociale Vafoarea tota'"'' .• _:· 
sociale şi/sau a a�ţ� deţinută sau de acţiuni 

- denumirea şi adresa -
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 Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1. .... 

-

-

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

-

-

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

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate îr
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 acţionai
majoritar/minoritar:
5 .1. Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea 

prenumele/denumirea şi adresa contractantă: pnn care a contractului încheierii K;ontractului totală a 
denumirea şi fost contractului k:ontractului 

adresa încredinţat 
contractul 

Titular ..................... -

Soţ/soţie ................. -

Rude de gradul I 11 ale titularului -

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

Societăţi comerciale/Persoană fizică -

I 



autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfaşoară profesia de 
�vocal/Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/ Asociaţii2

-
. .  

1) Prm rude de gradul I s e  înţelege părmţ1 pe hme ascendenta ŞI copu pe hme 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 
06.06.2017 

2 



------·----·-· ---

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

.· •. ·1.,�odăţJfan .• . ăcţi��at}a]octetătl�ofuerd,t�;•.·co�pă�!lls�clfţăI(�âţi���1e, t�gtit�ţii .•. de c.redit\gr�purl ct.� 
•interes eeortonik,.nrecdnişî):nertlbruîn jlsocilitii,fundâţii.$ăfi.a}teofaartizatiibe11ti\fertiamentale:.···· ........ ,/ .. ·.···· ····• 

Unitatea 
Calitatea deţinută 

- denumirea şi adresa -

1.1 ...... 

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

·.2 .. ca1ffateă•de.11{efohri{.î�!o
1'
gâ�el�·.ae:�611cluc�te;ăc1înJnisfrareji••co11trffâifşoci�t,ţilof:eo!IÎerciale;.iîe ..

·. regiiioiău�°'iîome, .ale co�pâniiloris�iet,�l(lf 11ationale/ ât�·.J11stitnţiiior�e crediti.â1e·gtllp6ril°'r\de.inter�
econ6mie,. aleasociatii[or său. lundâtiilor od ale liltor·orîtânizatti tiMu:i:ernameiîtafo:.··:1• J \.0 . . . . .. • . 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. ..... 

3.1. ..... 

4. {;Îll itafeăl�e· mf nihri( Îll :� rgli11ele.cl�.��nducere, )i.dniini�trâre ş[colifroi, ·refrih11iteisa11·.·neretribuite.,•·.
deti11uteî11.�d ruliiârtidelor rit.litice� funetia .iletinutitsîde11uniirciţ Jjartidul11Îholiti� \ . . .. · .• . . .. • .. . ...
4.1 ...... 

S,· Contr,acte, inclusiv .cele de asistenţă juridjcli, Consuîtâ11ţăjuj-ldică,·cfoi�
11
ltanţlişi civile, obţinute ori aflate 

în derul,re. în„ timpul, �xercităriî funcţjilor, ma11dâtelor �,u d'.�mnităţnor publice fi11anţate de 1a • bugetul de 
stat,Jocalşi din fonduri. exierne(,ri încheiate cu societăţi comercial�.cu capital tle .. stat sau unde statul este 
actionar maioritar/minoritar:· • <•: ·• • · :.J i:.i<. ·· •·····•• :• ·i. )·.>.;. ·• : • ·• .• • . - •.. ? :• · •·. •<• :.. .... ..:< ..•.... · •.·.· ... 
5.1 Beneficiaruldecootract:numele, Irntitu\ia Proorluraprin Tip.II Data Durata Valoorea 
prenumele/denumirea şi a:lresa contrrrtmtă: care a fost mntra:tului încheierii contra;tului torală a 

1 



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

Soţ/�e ............... 

Rude de gradul J '1 ale titularului 
. . .. . .. . .. . .  

Socielăp comerciale' Per.mm fizică 
autorizată' A=iaJii familiale' Cabinete 
individuale, cabinete a=iate, socielăp 
civile profu,iooale S3U socielăp civile 
profu,ionale cu răspm:lere limitatăaire 
desffuµnă profesia de avocat/ OrgµniTaţii 
--- rale' Fundaţii! A=iatii2J 

denumirea şi încredinţat contractului corrtra:tului 
adresa cootra:tul 

- . -

' 

1 l Prin rude de gradul I se întelege părinti pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2J Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinută, 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 ma i 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

.... Qf..:.Q.�� ... M.ff ...... 

Semnătu
�

2



f 
. Jur·scATor:u. I/ . .Ş;-·-·· 

1 1 "'T''> ,: ., � !' c5--r 
-'-' _.._ ... -� .. -::.1�1:.i .r. 

DECLARAŢIE DE INTERESE ea/� oft . � 

SĂRBĂTOARE C. Ml�AELA CARM�=,w Gz;i�� . .Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER la JUDECATORIA IASI ' , 

Sat Comarna, str. Principală nr. 167, comuna Comama, 
, domiciliul judeţul Iaşi 

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

L Asociat sau acţlonarla societăţi}omerciale, companii/sodetăfi,naţionale,instituţii de credit, grupuride 
interes economic;orecum şi membru în asociat ii. fundaţii sau alte or!!llnizaţii ne!!uveruamentale: · ., . 

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. <::alitatea de m1embruJn Organele de conducere,. administrare şi .control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome; ale comp3.niilor/societăţilor naţioniite, ale instituţiHor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilorsauJundaţiilor ori ale altor on1anizaţii ne!!uvernalitentalc: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1.. .... 

3, Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor nrofesionalcşi/sau sindicale . · . .  . ' : 
·. .: . 

. 

3.1. SINDICA TUL „ DREPTATEA" 

4. Calitateâ de m�titbr�.în orgân�le de conducere, admini�trafo şi control, retribuite sau
detinute în cadrul nartidelor politice; functia detinută si denumirea partidului politic 

neretribuite, 

4.1. ..... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, cons�ltanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinuteori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetul de 
stat, Iocaişi dir fonduri externe orUnc)leiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
actionar maioritar/minoritar: . . 

.. . 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 1115tituţia 

I
Procooura prin TiPJI Data 

conC:lui I ValUJrea
=Lnnele/demnnirea şi oclresa rontractantă: carea fu& contractului încheierii IDlalăa 

1 



demnnirea şi încredinţat contractului contmctului 
adresa contractul 

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

Soţ/�e ............... 

Rude de giadul 11 Jale titularului 
. . .. . .. . .. . .  

Socieraţi comercialei Pa=iă fizică 
autorizatV A=iaţii fumilialel Cabinete 
individuale, cabinete asociate, socieraţi 
civile profesionale sau socieraţi civile 
ptufesionale a.I răspundere limitll!ă care 
desfii;mră profesia de avocat/ Organizaţii 

„talei Fundaţii/ A=iaţii2l 

1 > Pri n rude de gradul I se înţ elege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
zi Se vor decl ara 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 contractel e 
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 

06.06.2017 

2 



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

il ;•Asociat. său. acţionar·• •a societăţi ·corucrciăte,··companiilsocictăti. Pâfio11idc,;inst1tuţii·•de cfodit, g�upuri de;. "" ·-,. __ ._. ·.·- '' ·-·- ,. '-·_., ___ .,., "· .· ·","·_:" -<· ',·' ',_-. ,·.·, :,· -.:, ,· .',''.- ·. ' '' ' ,'," .· -,>.,,:,:' '-",-,:;:..--,:•_. :· "'. '" -,•·,: :_-'_ -.,,, '; ., ··:- ;;;.\\'," · -·<, 'i _-.,_·:_c;,_- _.-_., ·,.·::.: interes economic, nrecum si menibrti în asocîaţii, fundatii sau 1tlte or!!ariizâtii neimvernatnentate:• . . < '. •• ',.: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. ..... 

------
----

-

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

2. Călitatea·· de· membru în ... fl�ganele ciec.onducere;f�cimini�frarcşi ci>ntroi'ăiesocletăţilcit eoÎÎlefciâfo,#le 
regiilor autonome, aJe corn p�niilortsocietăţilor natlonale, · ale insutijtiil?r_ 1eţredit, aie grupurilor � .. � intcreş, 
economic, ale asociatiilorsau·fundatiilor·ori ale altorori:anizâtHnC!!uvcrnameritâle:· :,:;.\ ;/.·}; • <• , .... \•' 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. ..... 

3: Calitatea de membru în cadrul âsociaţiilornrofesfonâleşi/sâîrsinilical(• • · <><o•.:. ţ, ;,•.• < /< Y>
3.1...... Ht=cf--ltif:lt 't'N ';c,/'f'1'!)1rf.L-n�1 L\1�t=-K ,,�l2ţY\l11:1\ 1-,'-6 

r -
.}.· Caljtatea•.·. de···nieÎÎlbr11 .. îQ orgânefo ···ite• conducer�,<�dministrate>şi .coufrol;,retribll_ite .. S�ll. n�r�tribuîte;
deţinute în cadrul partidelor oolitice,functiadctinută si denumirea oa'rtiduluinolitic\> '· .i··· .. · .• < ;.·.• 
4.1. ..... 

5. Contracte, indusiv .cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă şi civile, o�ţinute ori anate
în derulare în timpul .exercitării funcţiilor, mandatelor s�u demnităţilor 'publice finanţ�te 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 Bencficiaruldecontract:numele, I Instituţia I Procoouraprin I Tip.ii Data Durata Valoorea 
prenumele'denumirea şi adresa mntradm1tă: care a fost rontradului încheierii mntractului totală a 

1 



denumirea şi încredin(at contractului contractului 
alresa contractul 

Trtular .......... ..... 
• 

i :=::, 

,_ 

Soţlso(ie ........•...... 
� 

1_-

��� 
' 

Rude de gradul l '' ale titularului -

-
............ 

_::> 

Societăţi comerciale' P=iă fizică 
� autorizată! A=iaţii fumiliale' Cabinete 

� indiv iduale, cabine1e 39JCiate, =ietili 

� 
civile profesionale sau =ietiţi civile 
profesionale cu răspmdere limitată care 

� desfişxllă profesia de avocat/ Org;lnÎZll(Îi -

, ,tale' Fundaţii/ A=iaţii2l 

ll Prin rude de gradul I se înţelege părinti pe linie ascendentă ş i  copii pe linie descendentă_ 
2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţ inută, t itularul,

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 

(JG,00· ol.oii 

2 



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata ISCU I. ALEXANDRA, având funcţia de GREFIER temporar, la JUDECĂTORIA IAŞI, CNP
2871202044870, domiciliată în Mun. Moineşti, str. Tudor Vladimirescu, BI. Select 4, Ap. 21, jud. Bacău, ,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal/art. 326 din Noul Cod penal privind falsul în declaraţii, declar
pe propria răspundere: f • ·----- ----

' 

l!_;;;:;;_ 
. '.

JU!'"SCATP::;?,!;�� V-�7 

p,·;·�,,- '-ro r- !b7 

t!]fl ,?)('.; 

.1. Asociat sau. acţionar la . societăţi �omerc.ial.:, comp�?ii/societăţi naţio��re; ·in�iitii.JiT·.:a.e b�e�� 
mteres economic, orecum şi membru m asociaţn, fundaţn sau alte orgamzaţn neguvernamentale:· � ···-

Unitatea Calitatea Nr. de părţi sociale Valoarea totală apă�deţinută sau de acţiuni sociale şi/sau a acţiu_nilor 
- denumirea şi adresa

I. I. .... 
. -

-

,-

-

---- . 

. 

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

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

- denumirea şi adresa -
2.1. ....

-
-

3 .  Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
3.1 ..... membru în Sindicatul Liber "DREPTATEA" Iaşi 

-
-

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

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate îr
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
na j ori tar /minori tar: 
5.1. Beneficiarul de contract: numele, Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea

prenumele/denumirea şi adresa contractantă: prin care a contractului încheierii k:ontractului totală a 
denumirea şi fost contractului !contractului

adresa încredinţat 
contractul 

Titular ... .................. -

Soţ/soţie ................. -

Rude de gradul I' 1 ale titularului -

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

1 

,ţ 



Societăţi comerciale/Persoană fizică -

autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
orofesionale sau societăţi civile 
orofesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/ Asociaţii2

. .  

I) Pnn rude de gradul I se înţelege părmţ1 pe hme ascendentă ş1 copu pe hme 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.

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

Data completării 
... 06.06.2017 ..... . 

2 



Su hscm nata, POSTUDOR P. CORINA 
tk GREFIER la JUDECĂTORIA IAŞI 
CNP , domiciliul · 

cunosdnd prevederile art. 292 din Codul penal prh·ind falsul în declaraţii, declar pc propria răspundere: 

\ .L Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionak, instituţii de credit, grnpuri de
I mtcn's c<·onomi4:',_pn'cum �i membru în aso.cinţii, fundaţii san alte organizaţii ncgu,·crnamcntalc: 

I. I

Unitatea Calitatea deţinută - denumirea şi adresa -

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau p[trţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

---- � --------------------------+---------+-------+-----------! 
---------------------------+--------1------- -+---------i

·- ,,_ - -----·--.. ------------------------�--------+--------+----------4
---- -------·. ----------------------+---------+-------+-----------<

2.-c:alii';;tea de membru în organele de c�n�c, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
n·iiiilor autonome,nlc companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
t�rnnomic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altQ!_organizaţihle_guvernamcntale: ·-----"----------________

Unitatea 
______ - den_umirca şi adresa -

2.1 ...... 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

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

----------------------+--- ----------+------------
---------------------------+------------+--------------j 

------------- --------------+-·--------------IC----------- ---

I. - -------------·--
-·----------------------------------1

I 
-···--------------------------------------------<

- - . -�----------------------------------------------------1
I ·1. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control,retribuite s,111 ncretribuik, 
/-<lt:1i1111tc_în_�-'1.tl_i:1ll_p_art!dclor politiceLfuncl!.t1_<!eţin�tă şi denumirea partidului pol�t_i_c _____ �---------
·

1 

_,1.1 " - ·- -

- . -----------_-___ -----------------------------1- ------------···--------- -------- - - -- ------------ ----� 

l ________ ·-=--=--�-���--�-----------1

l
i 

5. Cn•ttrncfl\ inclusivcclc-dcasiitcnţăjuridică, consultanţ:1 juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice fimmţatC de la bugetul de

1 stat, locul �i din fonduri externe ori închciilfe cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
I ,1.c!i�1a_r __ 111,�joritar/minoritar: _ _ . _ _ . _ _. 
) 5.1 Bmdicim,I ,

_
lecx,1trnd:i

-
1umele, I _ hlstitu\ia !I'ma."Llum p1in l Tipul [}dia --,--D-urata---,--V-nl-cx··-u-e:--1-

l 1•l:_m11nd0'ticnt11_l_l�1't�_,-Î_[lll11.�1 ____ contl,ictru1tr1: J_ crui., a_l<)St_ �:mtractului _ încheic1ii contla."tului totală a ____

l 



-�----��---- ----

demunirea şi încnxli nţll conu:1ctului n ,ntt:K. ·tult Ii 

adresa conti:1ctul 
----

'Tîtuh:u· ..... .. ........ 

-�-�--e------��-- ---

Soţ,'so(ie ............... 

Rude de gJmul I'' ale titulmului 
. . . . . . . . .. . .

--�- -� 

Societăţi comerciale/ Petaoană fizică 
atrtrnizatrV Asocia\ii Jiuniliale/ Cabinete 
individll11e, cabinete asociue, ,ccic'l'i\i 
civile pmfesionale �u ,ccic'l'i\i civile 
pmfesionale cu răspundere lirnit.1lă aul': 
dcsf.\•,xuii pm!esia de avoca!/ Org;milll(ii 
11l1,'l1Vetrnmentale/ FLmcbţiil A,cciaţii'l 

�-

11 Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe lini e ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2

J Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 
so\ul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declarf1 c011tr:ictd,· 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai pu\in d,· 
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 dlltelor menţionate. 

Data completării 

06.06.2017 

2 



"''--------- -·-.-·--· -

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

la Judecătoria Iaşi L ___ '/ 

Subsemnata Honciuc M. Elena 
de Grefier - arhivar 
CNP  , domiciliul 

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. orecum si membru în asociatiî. fundatii sau alte or1mnizatii ne1mvernamentale:

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 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 ol'l!anizatii n""uvernamentale:
Unitatea 

Cal itatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa -

2.1. ..... 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor nrofesionale si/sau sindicale . 

3.1. ..... 
Sindicatul Dreotatea lasi 

4. CalitaJea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
def-lnute în cadrul oartidelor riolitice; functia detinută si denumirea oartidului oolitic

neretribuite, 

4.1. ..... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistentă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
. în derulare în timpul e:ii:ercitării 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
actionar maioritar/minoritar: . 

lrntituţia Proarlura pin 
Data Valoorea 

5.1 Beneficiarul de cootract: numele, cootndllntă: careafrn lip.li 
încheierii 

Durata 
totalăa 

J:relumele/denumirea şi alresa denumirea şi încredinţat con1ractului 
contra;tului 

con1ractului 
contra;tului 

alresa con1radu] 

1 



T11ular ............... 

Soţ'soţie •.......... ·-· 

Rude ck gtalul 11> ale titularului 
. ... . .. . .. . . 

Socictăţi canerciale/P=iă fizică 
autorizată' A=iaţii fumiliale/ Cabirete 
individuale, cabinete a=iate, socictăţi 
civile proiesionale sau socictăţi civile 
profesiooale ru ră<;purdere limi1ată care 
desfli;mră profesia ck avocat/ Org;inizaţii 
neguvemarnentale/ Fundaţii! A=iaţit> 

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 rude.le 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 pu ţin 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 

.3{ ... /2.1.:.i.o.!l:: 

2 



Subsemnatul CURCĂ 
FLORIN CONSTANTIN 
de GREFIER 

GH. 

DECLARA TIE DE INTERESE 

, având funcţia 

CNP  

la JUDECĂTORIA IAŞI 
, domiciliul 

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

1. Asociat sauacţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, in.stituţH de credit, grupurtde
interes economic, precum si membru în ilsociatii, fundatii sau alte organizam neimvernamentale:. . 

· .·•

Unitatea Calitatea deţinută - denumirea şi adresa -

I. I.

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de actiuni şi/sau a actiunilor 

2. CaHtatea. de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale.
tegiilor. a.utonom�, ale (,'Ompaniilor/societăţiJor naţionale, ale .instituţiHorde �redit, /lle grupurilor de .interes 
economic, ale asociatiilor sau funilatiilor ori ale altor of2anizatii ne2uvernamentale:.. •·· .·.... · ·... •·

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale •. < • •, .•.. ·· .... ' . , .•• •
3.1. membru Sindicatul Liber ''Dreptatea" laşi 

4. Calitateâ d.e membru în organele de conducere, âdministrare şi control, retribuite sân neretribuite,•
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului poHtic 
.. ·. ·. ·. ..·.·· .· .. .. · . .  ·· .. . ,· . .. · ... . · .. , ., ;. ... . . :.• . . . ··.·• . 

4.1. 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă 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 cn societăţi comerciale cu caoital de stat sau unde statul este

1 



I 

actionar maioritar/rninoritar: 
hNituţia P=eduta prin Data Valoorea 

5.1 Beneficiam! deoontrxt: mnnek; COI Jb a;tantă: careafIBt Tl('W îocheierii Durata totală a 
prrnumele'demnnirea şi alroJa denumirea şi îoowinţat contractului contractului

crntroctului contractului 
a:lresa amactul 

Titular 

Soţ/;oţie 

Rudede gJalul i1î aletitulmului 

Societăţi ru=iale' P=iă fizică 
autaizltă' A=iaţii fumiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete a=iate, =ietăţi 
civile profelionale sau =ietăţi civile 
profesionaleru � Jimitatăcare 
de;fiş:,ara profesia de avocat/ Q-g;mi2llţii 
�e'Fuooatiil A=iatii2

) 

Il Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2
l 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 
07.06.2016 

2 

CURCĂG 

.· 



ţ
--

-·-�-------

I

�- ' 

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

1. As11cfat sau acţionar la sodcfăfi �<;>mercialţ, 'com1iâniilsi1cictăîi, 01:1ţio-:,1ak, in�dt ,1 .ii iic credit. grupuri de
interes economic, precum şi ritenibru Îll asociaţii, fun<laţii imi, alte() r).',lll iz:iţîi nega, crm1 mc1itale:. . < .. · . 

Unitatea Calitatea deţinută - denumirea şi adresa -

Nr. de piirţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de aqiuni şi/sau a acţiunilor 

1.1. ..... f-----------------------+---------+-------------+----------,

r-- ---------------------t-------·-··-------------+----------, 

2 .. ··calitah!f'de!ni�mbfunn;�fgîillflfd�.c?n(i:u�ei·�,'fl4mhî_iş_tr�re�!i_ conth;l al, ,1,�idiiţilot._ coţn.ctdalJ,âi�
regiilor auţo11ofoe, âie co111paiimor/socictăţil�r naţi{)nalc, ale histilutiHo,' de cn·,lit, d 0 1,-rupurjlor de info�es 
economic: al� asodatiilol" s;ju fundaţiilor ori ale :.jltQr urgiinizuţii n<!t{tncrn:H\l\"I i:·k: . •. • - · •..... : - . ._._·: 

Unitatea C_alitatea de
_ 
ţim1t[1 

______ j
' - denumirea şi adresa - ---------------<

Valoarea beneficiilor 

f-2_. I_._ .. _._ •. _________________ __, _________________ L _________ ---i 

I 

f- -- --------------------- _ __ _  ,[ _ __ ___ ·_. ______ ---< 

3.Câlit<ltca cleinembruînc'adrul asociaţiilnt' p1·of$io,ii11cji/saUftiu:licalc'Ţ-�
l

-,. - , ·.> > •<' ':_' c" :O 
3.1. ..... - .. 

. 

4.- Calitateafcle'iiieîiibfus.înJ:6rgllneleÎI; co1\_diicert', iitclministrai:�, şi ·tdntrol; re:ribrJite_ sau nete!dbuite,.
cletinutcîncadi-ui narţidelprÎ)olitice;funcţia �inutij şi denii1ilirea 1ia1·tiduluipolit,, __ •.. · -' --�-----�, 4.1. ..... 

. . f-------------------------�----·-·-····----·---··--------------------< 

r----------�-------�-------------·--·�···-·-·-··-·-· - ·--- -

.5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridkă, consultanfi jurit.lid, ,o,,rn lian\,1 ş, cil He, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelot s; u demn L iiţiior p11 blin liii:rn\ate de la bugetul de. 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerci:0 1e Cil capital ,.k ,,tat sau unde statul este
acţionar majoritar/mino·ritar:' .-_ ·.. _ ·. . : . ' _i_ -·• ·. ·_._·. 

I 5.1 Beneficimuldecontract:nurnele, Instituţia Procedurapiin -, Î['JI - -[- -hi1--
� 

I 
Durata I Valoorea 

I prenumele/denumirea şi adresa conhnctanfi: carea fost conhDclului închebii__ �ontractului totală a 

1 



d,11umirea şi înc1roinţat contractului conlrnc1ului 
adresa conha1ul --

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

.. 

Soţ/soţie ............... 

I··--·--

Rude de gradul 111 aletitul:u11lui 
· · · · · · · · ·· · ·  

. ----- - -- -------- -------·---

Societăţi comerciale' Pcni:m1 li/că 
au1oli21]tăl A=iaţii familiale.' Ca\,i, ,ele 
individuale, cabinete nscci:1tc. �cei, 1C1\i 
civile profesionale sau six:icfti ci\ ilc 
profesionale cu răspuncb1: Iii nitrit:\ c;11i:, 

desf:iŢ,ară profesia de a,_·,a1t' ( �°"c,niz,�ii 
ne<�'l!Vcm.1!11e11tale' Ftm,h 1\iil Ani1\ii'I 

11 Prin rude de grodul l se În\elege piirinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2l Se vor declara 1u1ncie, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută. titularul,

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

Prezenta dcclnraţic con•;tituic· act public 
caracterul incomplet al ,lntdor menţionate.

Data com pkt:îrii 

.. )/. Of .. lD.1.r .... 

şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

Semnătura 

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

2 

I 

I 
I 
I 
! 

i 
' 

I 

l 

I 



de 
CNP 

Subsemnata, ANTON I. DANIELA LILIANA
____ GREFIER. __ _ la JUDECĂTORIA IAŞI 

�� , domiciliul 

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

î.'.\Asociatsau âc· 
i11.î�"�� ecilno111Îc" 

ot1��,1eiîmen,:îăle;·��il�iţii,lsoc�etati\n�,i>nWt�s;�if îf�credit�gru�uri .4ir 
Î1i�iâiifit;fn.Jis0cciă�rru11.da iisâtalte:o···· "anlzâ' 'in. 1 vetnamentaieI•.c . :/.,,, ... :• 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

I. I. ..... NU ESTE CAZUL 

- denumirea şi adresa -
2.1. ..... NU ESTE CAZUL 

3.1 ...... NU ESTE CAZUL 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

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

..ţq�! c"iiiefcfă1�i�1e·. 
gl'Upu�for,de'iîtteţţ5\ 

Valoarea beneficiilor 

5, Contracte, inelnsivcelt!·de asistenţă·.jtnidt9, �Cllil!.nltanţli.juridică; �Cln�lilta11ţij,·"ş(eivi.le, !Jbfi.nute. ori_.aflate 
În derulare în. ti_mpul.,exercită.rii.·fn11:ctmor,·111and:it�tor·s,n dell1nităţilo1\publiilefi���ţâte de Ja:·· bugetul ·?e ·.
stat,to�at şi diu Junduri· ei;te�e orf�uc1teiâte.c11.s�ietătJic�.nier�.•.· ... �t>!fâl '.de statîiau n_nd.e statul .este·
ac ionar.Î1i1t"oritâr/minoritar:·. . . . .. . .. i• • ., .... ·•'.Jli'."0 t!,,,.(t >. . ........ ····•· .... .. • .•. .. .. 

5.1 Bereficiaruldecontra;:tnumele, Durala Valoorea 
le/denumirea • :rlresa mntra:llln1ă: îrxteierii contra;tului totalăa 

1 



demunireaşi îocredÎn(llt contia1ului contractului 
adresa contia1ul 

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

ScJVsoţie .. " . " . " • ·-

Ru:lede gialul I' J ale1itularului 
········ ···· 

Socielăp cometciale/ Pet=ră fizică 
autoriza1ăl A=iaţii ramiliale' Cabime 
inlividuale, cabirete lBJciate, =ielăp NU ESTE civile pofesionale sau =ielăp civile CAZUL pofesionalecu�lirni1atăcare 
crsfă;rnră pofesiade avocat/ OrgJnizatii 
reguvemnnernale/ Furrlaţii' A=iaţif) 

1 > Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe lin ie 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 

....... 06.06.2017 ....... 

2 



I 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER 

CNP 

JENIGA ALINA 
la JUDECĂTORIA IAŞI 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

1.1. ..... 

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

ţ; ... ()1litatea•·.ae lllţ!lÎbţti .. îîi;<1fg,îiel�'di;��n1uc�rţiJâ�J1Ji11l�ţrârişii.ţ?uţf#lâte.ioi1�t,tito.i-·t(!Î,nef{lale,·i1�.· . 
• regiilo.r.·.alJţ()no11_1efâle-.:0111p:1.1.1i.i.loi(�ci�ţătilor)11aţi9îi,1e, ale i11stit� ţijl9r·:ae •·ctedit, .aleţ.rupuriJ(jr de· in.teres·.
economie. 'ale·asiidatiifor sauTundatiilorQri iile ii.ltor orÎ!ilnizâtii.n�tivernămentale: r,:, <• ; . ' · .· ·• .·. ·..

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. ..... 

·,._- ·:,<··_,_·
.. 

3.1. ..... 

4: ţâli.tilteâ de,jrient\)rn iu1 ?rj�tiele -��iC.�ll�·l!tefy;·i�dlliirilştrar�, �i Joriţţoî� }etribHli�)auf neÎ'etţil>iiiţe,•. 
··detiilute Jn cadrul ·nllrtidefor. oolifice,•.furictiă<letinntă sidenumlreii riarlidului .·nolitic:·••·.;,.; ... .; .. ••·•Ois-•: .· ·•· .•. (,. ·· .:,••··· 
4.1. ..... 

5. Contracte, inclusiy. et!Ie.de.·asistenţă juridică, consultanţli 
.
. }uridică, con�ultantă.şi civile, obţinute.orj aflate

în. derulare in ti.mpul.exerdtării .. •f11ncţiifor,•map.datejor. sa� .. ·.de!Unităţiloţ publice finanţate .. de ]a .. bng�tul .. de
stat, local şi din fonduri externe.�rj.îu,cheiate cu .. societăţi comerciale. cu.ca{litiil de. stat s�u unde s.tatul. este 
·acţionar nîaioritar/minorltar: ·.: i> .. • . ····.; . •.. . .. . . • . . . / <.· · .... · .. . . ................ •• . > <: \' . •.
5.1 Beneficiarul de con1ra::t numele; Ill5!itu!ia Procroura prin Tipii Data Durata Valoorea 
prenumele/denumirea şi a:lresa contractantă: aire a fat contractului încheierii contractului totală a 

1 



' 

demmireaşi încredinJa! cootra:tului contraiului 
alresl contra::tul 

T11ular .............. 

Soţ/soţie .............. 

Rude re gr.xlul I '1 ale titulmului 
. . .. . .. . .. . .

Societăţi comerciald Pe=n1ă fizică 
autorizată! A=iaţii furniliald Cabirde 
indMduale, cabiooe a=iate, =ietăţi 
civile profesionale sau =ietăţi civile 
profesionale ru răspumere limi1lltă care 
desllşxnăproresiadeavocati�i 
negwernamentald Fundatii/ A=iaţii2> 

I) Prin rude de gradul I s e  înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe l inie 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 punctul 5. Nu se declară contractele 
soci etăţilor comercial e pe acţi uni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin ma i 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 

07.06.2017 

2 



Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER 
CNP  

,---·------ ------

1;-r--.-,""'11'T:: .. -..,..� '.'J",t,�� 
_. , , , ._, ' L '.o. -..J,i-.... �"'r'r 

r '" . , " ,,i� 
DECLARAŢIE DE INTERESE '" -···· 0 „r.-,,__�

;., ,j !4,� � f?:!:REZNIC ALEXANDR!N ·-··- / - ·. d A-. fi��--· 
la JUDECATORIA IAŞI o: . .. ,11 

v O
.__ /.JDEC 1''\ , 

, domiciliul  ,, . 
Q

Ul• 

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

1: �()(!iat.sâ� ��t1j)naţ.lil.:�j)a_�ttll..ţ9J11,erfj�ii,''comp��1vs"e1��tf �aţi.9păie;-.!n�t,�uti.î .. 4ţ cfedi�; i�vllti �e. 
··1ntei:es economic, nrecum'sl membru în iÎsoeiatirfundatii său alte or�anizÎitîi neituveriiăîuentale:··.>,··.'.•,•••···········:···· 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1 .. .... 

( 

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

_2jca1itaf�â•�e ni�llll>r11Jn\orgă_�eterde,c�ridiîeerefâ�iifinistr�r°e·ţieoritro.l•a1esociet�ţilor):d111erciâle/â,1e
ii�îiloraut�tl!Î!}le,'al�'.cpmp�Îliil.9J,'��Ciţţăţi19r.�âii��al�F�1e·instif}!tiiţorJte:ire1it:iâie.�rupuril,df'4ejnterllS. 
economie,âle asociatiilor'sl\U(Undatiilororfitle altorQi"!!ăîlizÎitii flMUţÎerriameîttitle: '. /'.'. '. . .. . . .. . 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 ...... 

/ 

3.1 ...... 

.) 

• 5 .. Contra�te,· inclusivjcele 'de. :îsistenţă juridică,' consnlfanţă·_ j urldică, .l:onsultant�. şi civile, obţinute oriâtla te
în derulare.în timpul exercitărH fuhcţiUor1maÎJdatelor. SllU demllităţiloţ" publice fiiiariţatedefa'·lnigetulde
.stat,·.local ·şi.din ·fon<Juri externe._ori_. înc,heiafo. cu __ societăti. comer�i_ale �u�apital ·de .statrau 1lnde �tătul_ este
acţionar maioritar/minoritar: . . ' .•.. ,: . ..·.; .. , . ;> ····:··. • :• .. •···.·.· .. ·.. • • : < ;. ' ..•. '. . . . . • . . •. 
5.1 Beneficiaruldecrntract:numele, IINituţia Proceduraptin I Tip.ii Data Durata Valoorea
nrenumele'demnnirea�alresa axitra1antă: careafost cootra.rului încheierii contractului totalăa 

1 



denumirea şi încredinţat contra:tului contra:tului 
ah= axma1ul 

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

-

r---------.__ 
Soţlscţie ............... 

� 
Rtxledegralul I11aletitulmului 

I/ ............ 

/ 
Socieraţi =iale/ Peisoonă fizică 

I/ autori2ată' A=ia(ii familiale/ Cabinete 
individuak; cabinete .NXÎate, s:x::ieraţi 

(civile profesiooale sau s:x::ieraţi civile 
profesiooaleru rasi=cJere limitată care 
desraşooră profesia de avocat/ Cxg.inizaţii -
neruvemamentale/ Fundatiil A=iaţif � 

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
ll 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 declarafie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menfionate. 

Data completării Semnătura 

07.06.2017 

2 



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

r 1. Asociat său acţionârJa societăţf comerciale, compânîi/s�cietăţLm1ţionalc, instituţH de. credit, grupuri de
I interes cc.;noniic, l'recuin şi n,em!Jru în asociatu, rundatn saua1te orimnizatii ne!!uvcrnamenta1c: ·. ·•· ... •·····.··· .. ·.· 

I 
! 
I- . 
µ.I. .... .,,/\/ I/

�. 

I ·-
i 
1 __ 

Unitatea 
- denumirea şi adresa-

._t,,.,;(; C..O'J;;J-

/ 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

.------
--V 

control comerciale, ale [ 2. Calitatea dC inembnt în organele de. cond11crre, administrare şi afo societăţilor 
. . . . 

I regiilor ;a':lt�nome; ale companiilor/societăţilor naţi�nale, ale in�tituţiilor de credit, ale grupurilorde interes I 
I cconom1c, a e asociaţiilor .. sau fundaţiilor.ori ale altor omanizaţh ne2uvcrnamentale: ' '.· .·. ·. I 
I Unitatea I I 

l fj_ denumirea şi adresa - Calitatea deţinută I Valoarea beneficiilor �

Îl!! �· �,f-I 2.1 ...... ! r-· .,-/ ! - ' ,---
I 

' 
.,-/ 

I .,/ f- .· 
f------·. -.. " .. . . 
� 3. Calitatea de membru rn cadrul asociaţulor profesrnnale ş1/san smchcale 
I } • J. • • ... 114 -;z;1f__ {!_,a/[, I#

2 

t-- ' v-z 

.. . .. 

I �- Calitatea de nfombru în !lrganrle de c6nduc�re, administrare şi contro� retribuite sau neretribuite,
LQ.e_ inu te în cadrul artideior politice,foncţia deţinută şi denumirea partidului politic· .. · ... ; 
�4.1...... t Co -

i 

'--- / 
I_ . / 

d � Co11tracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ,;ri aflate : 
I în derulare în timpul exercitărîifuneţiilor, .mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de I 

I stat,.local şi din fondu.ri externe,orifo.cheiate.cu societăţi comerciale �u capital de stat sau unde statul este 1 

acţionar majoritar/minoritar: . '·.. . ' . . . . . ·---. . . -·. - . .. . . . . ili 5.1 Bcne1iciaruldecontmct:munele, I lnstitu\ia I Procroumprin Tip.ii Ţ [Ma Durata Valoorea 
1
:

ptenumele/dcmunireaşia:lresa conba:tmtă: carea !ost cmtm::tului îndeierii ro1na1ului totalăa --·----·-·-·-- �- __J 

I 



cknumi,mşi' încredinţat crnnactului -ra;,1,a::;;;fufl, 
a:ln."Sl contra:tul I ------ţ-------ţ-----ţ------ţ-----ţ-·---·------1 

Titular ........... ·-· 

Scfoţie .......... ···-

- - --- - - - ----- 1r - ---- ---
Ruchle gra:lul I ale titulamlui 

I Scxi:t:lţi comen:iale/ Pc1,rnnă flZică 
aut01izatăl Asociaţii fumilialei Cabinete 
indi,iduale, cabinete asociate, =ietăţi 
civile profesionale sau societii;i ci,ile 

1
1 profesionale cu răspundere lunitală care 

desfîlŞ(Xllă profesia de a\OCJ(i Orgmi2aţii 
I neguvmwmentaleiFundiJ\ii/ Asoci.iţir1 

--i ----- ----- I 
--

11 Prin rude de gradul I se înţelege părinţ i pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
'1 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde. prin calitatea deţinută. tillllarul, 

soţu!lsoţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societ5(ilor 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 Semnătura 

Aft:.1, D b. 2-oo,-... �.g!,, ......................... . 

2 

i 



-,,,.., .. -_ ... __ _ 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

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

1.1. ..... 

' 

•·•:2;JQâ�tâtfitidi?\lhi�nî:���tsfţij�rg«1$��ld�j�<IÎl\l�ee�I���in�tr�ţe1�.i.•�<111tr�l:,1�;ş<1sîet�Ji}ortţomer�iâ1ţtâte
• teg1ilor;.�\lt<l�o,Ji!ţiîi1f i�m�t!jiJo,?ti�siţţ�liI�r if' .... . JtJ�ş.tit11�iJor�tSeţţ�f!i-aJi}it11P;�f11<1.ţ'���t!!�.r� 
•,ecoml!riic,·ateasociâtiiiotsâu:Nndit'tti!br.•pra'âki•iU·· ni,zâtii'n�vemâin:enfalei•1,:,.'••··l•,·,,::,•J\:Ş\':i.::;i•.•:;;•t,;} .. ·•

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

3.1 ..... . 

- ' 

\ \ ,..,:" S:--..."\:'.�� ,�\', " 

•
·
•.· .. ".). j.J }t1······ ifa·

··t�·â•J .. Il. �.··./ .• m ... · ..• Jm .. �m .. ····•.f:!n··.····.i9ţ'g·Îl· 
n .•. , .. � '.····.�• •. Je

·
.··.:.e···(/D

·
········
.
id. ·.ţÎ�i?te···.·.····

.
t··
.
•. Jîi···a .. ·.·.Al.l•. i ij.·:@· .. . ''ţ ··�{·� llJ�on,tro ... 1;:r ... etn.··. • .. ····b .. ·.

·
.
·.". ·.· .. i.·t .. e·

··.·.· .. 
·
•.·.· .. s.· ... ·a·· ... ·· .. u·

· .. ·· ·.···.·.··.n··· .. •·· .. ·.e· .. 
·
·•. ".·.·.·.e.

·
·.· •. ·tr··.i·b··· •.

... u·· 
.. 
îte, aetitţute'tif.eiiîli'tll'tiârtldelPriihunci!ftiînettji'ăeflni� iidoou�ftid.iiî°iil'n'nnue·•· ·• ; './ •• •..•..•• ···.:· ... •· .. ; >. ·.· • ... · .. · •

4.1. ..... 

5 .. Contrllcte, ·. inclusiv.�te de«sisfonţă Juridj�ă; consult�11ţii juridică, eonsultanţă şi. civile,· o�ţinute ori ··atlllte 
în . derulare.Ju.·Umpul �x�rcitării funcţiilor, ll1at1datelo,n sa·u.deninităţiJorpubUcţ;fjnanţatede la. buget11l <le.·

I Stat,· lOCa IŞ i . dinf OftdUr,Î. ex.terne. Ori .Î�C�eiate �!I �OCiCţăti Cili} ercia)e CU Cap(fa� de Stat $a U UJtde . Statul este 
'actfonâr rnaioritar/mfoorÎtiir: •. '· )\ :··. :•:, . {< ... :.1; : •. ·· •t< . : . ,t ... :. < < . . ·.· 

·.: . .. . .. 
5.1 Beneficiaruldecon1ra.t:numele, f ht<;titupa Procrouraprin Tirul Data Durata Valmrea 
prenumele/denumirea şi oclresa contractantă: care a fost contra;:tului încheierii contractului totală a 

1 



dentunirea şi încredinţit contra:tului contra:tului 
a:lresa contra:tul 

Titular ............•. 

----

Soţiscţie ........... ·- � 

� 
------

Rude de gralul I'' ale titularului 

� 

V 
. . .. . . . . .. . .

Societă\i =iale/Persoonă fizică 

/
autorizată/ A=iatii fumiliale/ Cabirete 
incfJViduale, cabirete mxiate, societă\i 
civile rrofesionale sau societă\i civile 
µufesionalecu � limitată care -----delflişxiră µuresia de avocat! �i 

r----;o e/ Fundaţii/ A=ia(ifl 

1 l 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 comerc iale 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 

'-)'\. �� �'\:� 
..................................... � 

2 



Subsemna tu 1/S u bsem na ta, 
de grefier 
CNP  

/,---------
DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Î i\nul

COZMA M. FLORENTINA 
la Judecatoria Iasi 

, domiciliul  
. .  

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

1. Asociăt �au acţionărJasocietăţi wmerdale, com11â1tii/Socie,tă1i natio11ale, instifotii}e.credit; grupuri. de .
.interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii său 'alte orianizătii neguvernamentale: : ··.· • •• • •..

Unitatea 
Calitatea deţinută 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţi lor sociale 

- denumirea şi adresa - de acţiuni şi/sau a acţiu nilor 
I.I ...... - - - -

2. Calitatea de membru. ,în organele· de colÎducerc; adml�istrarc şi co rit rol ale S()CÎetăţilor comerciale, ale
.• regiilor autonome,, ale.· co mpaniilor/societăţiJot. ,naţi�nale, ;ale.instltuţiilot. def r�dit, •a le . grupu ritor, de Jnte,res 
econontic, aleasociatiilorsau. fundatiilor ori ale altororiranizatii nemivernamentale: , . '·•·' ·.·• > .· •. ·•· ·•·· .·.,

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 ...... -
3. Calitâtea de membru încat1r11l asocfatmoi nrofesfonăte şi/sau. Sinilicaie .. \ .· . . ..,.·.• . · ......... ·• .... ·,· ... • •· •. . .. ·,.· . 

3.1 
4. Calitatea . de membru ÎII organele de c,olÎduce're, admfoisfrâre şl contrbl, retrib1iite -său 11eretrib11Îte,
detinute în cadrul riartidelorDolitice� functia deţinută şi denumirea tiartid11lui oolitic .. ·.· .. , ... • ..•. ·•·•.•.· < •··. ,. < ·.,.

4.1 ...... -
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercităriifuncţiilor, mandatelor sau demnităţilor publicefinanţate de)a 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 crntract: numele, 
premunele'demnnireaşi 001= 

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

Soy,,oţie ........... ... . 

Rude de grajul I'' ale titularului 

11151:ituţia Procedura prin 
crntroclllntă: care a fust 
denumirea şi încredintat 

a:lresa crntractul 

1 

lipul 
rontractului 

încheierii 
rontractului 

Dura!a 
crntractului 

Valmrea 
totală a 

crntractului 



Socictăţi comerciale/ P=1ă fizică 
au1:0IÎ2liliV A=iaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asx:iate, =ictă\i 
civile profesionale sau =ictă\i civile - - - - - -

profesionale cu raspundere limitată care 
desfăşoora profesia de avocat/ Orwnizatii 
negwernamen1llle/ Fundaţii/ A=iaţii2J 

11 Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
21 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 
societăţ ilor 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 

.. ?.?<.: .. 0.Cd,Y.i: ....... . 

2 



DECLARA ŢIE DE 

Subsemnata, NIŢĂ T. CRISTINA GENOVEVA 
__ JUDECĂTORIA 

de _GREFIER=-,--�---------

, domiciliul 

la 

CNP 

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

1. ,Hoci�t. sati iieti.onâr. Jil. s.1ci etlltiio,ue,�iaie/e�'!'P•nlus�cî•î11ti 11a1,011a1e;: ; �s�î1µ1; i�" •tl!d111. iit�vµrJ dt i1t•r�•ţc.i>n�mic; P,r•c�� 
(ifri aSOCiătîi,: fundatii ,Saif atte,,�rta_R'izâtîi n;l'fuvel'"Oameittăl$! J,:\°: _ .;,{::.�:- -; _-V/,_;·:-/:)>):�j-ci -i (:_;-,;.z> �-_:,:/:: :;;'.:-l<-.< ;·:-;,.: ::>�',_:;_, ;::·/,_i�>;,-0'. ·;,>: '.,:-.-/ ·-\·:i/, - ?:\ 

Unitatea Calitatea deţinută - denumirea şi adresa -

1.1. ..... 

Nr. de părti 
sociale sau de 

actiuni 

Valoarea tot 
sociale şiism 

2: pan1atea< ii (f tntm�.r� \tit·.·.·. "�;ărl "tf .di ··.·••i:nnduc�r•/1•.d Jnl.ntstra.r.•••şf<cont•;,t·.ate} socie111ilor ·. com�fr;are;•• ·•· a,.. regm4,· • aiti
.; e.0111p�itiilor/socle(iţl!ot na(ionale, ·•.ale. instituţijlor de e�edit, ale grupurilot; ifo.lnterţS .economic,ale asotiaţii!Or,saufundaţiilor i 
"06i-�Dizatii·DeiiU\·th'.nliM��tâ·1e:)\\'"c-'·-' _ -<· "' "x, 

Unitatea 
- denumirea şi adresa- Calitatea deţinută 

2.1. ..... 

·:3:·ţă1iiatea ·iJe niem liruîn ��dtoi ·asoc:iatiilor nrof esionale
3.1. ..... 

Valoarea benefic 

',4:,c alitat<â} îl• . meru bÎ'.u î� •. organele .de . toiicluce '"{admi� !�f ra rf .. }i . eoii!fol,f •tribuî\• )au· .. • n�rei[J.buite, • ,foţbiute ;·în . eadr.u I partid!
•fonttii{detin'utli �i de,îuinireii uarfidului iiolîtic ..•.. ·; ............... \/. • ........ ; •.•.•••••..•. ·• ;. .. • •;/ .· : ... ·· ··•••• · .•.. ·; •• •.•· ..••..• · .•.•... · ...••.•. ..,
4.1. ..... 

5.Contracte; .îndusiv i:ele âe asiste�lă juridică, consultantllJuridică,to�sultanţi\ şi tivHe, l!bţinute .ori allate in.derul.are.în.ţimpv
·,funcţiilor, lll�nda�e.Jor :5-a_u __ dem_�i_tăţilor v1:1btice fi_na_nţate: d_e la bu�eh1_!,_de ,statt _local şi_ din_fon"dlll'_i __ eiterl1°e ori ÎnCheiate cu SociCtăţi ţ{
caOital de stat satl. :unde Statu.I este actionar maiorifar/miiiOrţtar!·,' · · : .;- ., · · " 

"<.<--_",- _. __ './".·:'.·;°": .. :--· __ -:-_· .-, ,._ _:,,-:} - ,-"_:\
5.11.lerdîcmdd,cmratrurde, [lfilll1WCfillll1ÎreaŞ 
ooi= 

1iturr ........... ·--

lrnlu,iaro rua:tt oă 
dnlnilmş ooi= 



Scţ'$ .. ......... ·-

Rutd:gial.J! 11'aletilulruui ........... . 

Socilfţia:mitille'Pmrmăfi7X:ăami2lfil � 
lămilm'otm;,;�atmea«riie, srifili 
mik:�susrifilimik:�ru 
raµnbe limitrlăracdesfă,măr.rofeiid:!MX!.tl 
Qgiiw,ii�Furd(ii' As:riţiP 

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

09.06.2017 

Semn r 

............ . .... ·······-········ 



DECLARA ŢIE DE INTERESE 
f . '\r 1 tt l � 

, domi�iliul 
LJJ:) .,q �-· 

' 

------·-

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

J; �sodat sati �ftforiaf la societăţi comerciale, .contpanii/s()cietăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de .
interes economic, rirccum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte or2anizaţii ne�uvernamentale: .. ·· . 

Unitatea 
Calitatea deţinută 

- denumirea şi adresa -

I. I ...... 

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

2. Câtiiâiea.. c!f me.m6rtiJîi o�garicle°dc conclucere, administfiîi-e şi Contro1 ·.a1e. sodetăţHofcomerciale, Îtle. •
i-eglnor, �ntonome, ale c�mpaniilor/socictăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic,ale âsociatiilor sau·rundaţiilor ori ale altor or!!anizaţii ne!!uvernamentale: ...... ·· ..• ···••• > .. • > .• 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. ..... 

$>Calitâteifde. membru în cadrul asociaiiilor. nrofesionale şi/san Sill(licale 
3.1. ..... 

f tantatea <le.111embru în urganeJe de comfac�re, administrare. şi control, retribuite 
detinute în cadruf riartidelm: nolitice, functia deţinută şi denumirea nartidului politic 

sau neretribuite, 
. 

4.1. ..... 

5. Contracte,.hicfosiv cele de asistentă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori atlate
,în derulareJn Jimpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de
stat, local şjdin fonduri externe ori încheiate cn societăţi comerciale. cu capital de stat sau unde statul este
acţionar 1tJaior1tar/minoritar: . . ·. .· ·... . . .. . . .. . · · ..
5.1 Beneficiaruldecontract:mnnele, I lnstiu.ţia I Procedura prin Tipul Data Dtunta Valoarea 
prenwnele'denumitea şi adt= contractantă: aue a fost contractului încheictii contractului totală a

1 



demmirea şi încredinţat contractului cootractului 
adresa contractul 

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

Soţ/soţie ............... 

Rude de gradul I 11 ale titul11t1lui 
. . .. . .. . .. . .

Societăţi comen:ialei Persoan{i fizică 
autorizată! A=inţii fumilialei Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau socictă� civile 
profesionale cu rasplllldcre limi1lltă care 
desmşoară profesia de avocat/ Org;miznţii 
=1VemmnentaleiFLm�i1 A=iaţirl 

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

°' ,. "'I" 
••• 0 _v'' .• () C .•• � .•• ·;:::,,

2 

' 
. . ............. . . . . . .............. . 


