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DECLARAŢIE DE INTERESE - LA ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE 
MUNCĂ 

Subsemnata ANIŢEI GHE.GABRIELA având funcţia 
de grefier şef la JUDECĂTORIA IAŞI 

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 d
interes economic, precum si membru În asociatii, fundatii sau alte or2:anizatii ne!!uvernamentale:

Unitatea Nr. de părţi I Valoarea totalfl a 
Calitatea deţinută sociale sau I păqilor sociale - denumirea şi adresa - de acţiuni şi/sau a aqiunilo1 

I. I.
------- - - -

I 
I 

I 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, a
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de inter•
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor or2anizatii neeuvernamentale!

Unitatea Calitatea deţinută 
I 

Valoarea beneficiilor- denumirea şi adresa -
-

2.1. I 

-
--

3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.

NU ESTE CAZUL - la data de 21.07.2017 s-a înaintat demisia din Sindicatul Liber „Dreptatea'' laşi
NU ESTE CAZUL - la data de 21.07.2017 s-a înaintat demisia din Asociaţia frofe_şională a Grefierilor dinE_şi

4. Calitatea de membru În organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribu i1
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

4.1. 

f- - - - -- - - -·-

5. Contracte, inclusi" cele de asistentă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau afla
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnitătilor publice finantate de la bugetul 1 

1 



A 

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

Instituţia Procmura prin Data Valoarea 
5.1 Beneficiarul de contract: numele, connctCtantă: carea fo st Tipul încheieti i Dt.trata 

totalăa
prenumele/denumirea şi ociresa denumirea şi încredin{at connantlui contrac..tului

conn'OCtului oontroctului
OOicSl controoul 

Titular 

Soţlroţie 

Rude de grajul 11> ale titulruului 

Societăţi comerciale/ Persoonă fizică 
autorizată! Asa:iaţii familiale/Cabinete 
individuale. cabina:e asociate, �ietăţi 
civile profesionale sau �ietăţi civile 
profesionale cu raspundere I im itara care 
� profesia de avocat/ Orgmizaţi i  
ne2.uvemamentale/ FLITTdatii/ �iaţit l 

'l Prin rude de gradul 1 se înţelege părinti pe l inie ascendentă şi cop i i  pe l inie descendentă. 
2 i Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută. 

t i tularul, so ţul/so ţ ia şi ru dele de gra dul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.Nu se declară 
cont ractele socie tăţil or co merciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I de ţin 
mai pu\in de 5% d in cap italul social al socie tăţi i, ind iferent de mo dul de d obând ire a acţ iunil or. 

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

Data completării s 

21.07.2017 
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DECLARAŢIE DE INTERE E 

.bal 

-

Subsemnatul/Subsemnata, COJOCARU C. ELENA --·- �. ·-� a-m-td funcţia 
de GREFIER ŞEF SECŢIE PENALĂ la JUDECĂTORIA IAŞI 
 
CNP  domiciliul  

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

1. A�ociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri d 
interes economic� orecum şi membru în asociatii, fundatii sau alte oreaoizatii nel!uvernamentale:

Unitatea Nr. de părti Valoarea totală a 

- denum i rea şi adresa - Cal itatea deţinută sociale sau I părţi lor sociale 
de acţiuni 

I 
şi/sau a aqiunil o1 

1.1. ..... NU ESTE CAZUL 
e- - - - -

I 

-

2. Calitatea de membru în organele de conducere" administrare şi control ale societăţilor comerciale. a
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de inter,
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor orrranixatii ne2:uvernamentale:

Unitatea l 

- denum irea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
---

2.1 ...... NU ESTE CAZUL 

- -------

3. Calitatea de membru În cadrul asociatiilor or-0fesionale şi/sau sindicale
3.1. NU ESTE CAZUL. la data de 21.07.2017 a fost înaintată demisia din Sindicatul Liber .. Dreptatea"

. ----

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribui1
deţinute în cadrul 12artidelor (!Ofitice, funcţia deţinuti şi denumirea 12artidului �olitic
4.1. ..... NU ESTE CAZUL 

---

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

Instituţia Procedura prin l 

5.1 Beneficiaiul de contra:t manele, controctantă: carea fost Tipul Data Dumta I 
Val001e<

încheietii totală a prenurnele'denumirea şi oclresa denwnireaşi îruedinţat C011tra:tului conna..'tl.l lui conn
�

lui 
I contractulooresa contra:tul 

1 
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Trtular ....... ........ 
� NUESTE 

. 

� CAZUL 

Soţ/9:)ţie .......... . . ... 
NU ESTE 
CAZUL 

Rudedegra::lul 111 �iletitulandui 
NUES1E 

· · ·· · ·· · ·· · ·  

CAZUL 

Societăţi comerciale/ Per9J0nă fizică 
autorizată! Asociaţii fumiliale/ Cabinete 
irKli viduale, cabinete ascx;iate, socia:ăţi 

NU ESTE civile pmfe,ionale sau sociem� ci\� le CAZUL profesionale cu răspundere limilntă care 
� profesia de avocat/ Cxgmizaţi.i 
neruvemamentale/Fundaţii/ MXia�f) 

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

2 i Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiaru lui de contract unde, prin ca litate a deţinută. titularul. 
soţ ul/soţia şi rude le de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

21 iulie 2017 
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	declaraţie de interese Aiţei Gabriela
	declaraţie de interese Cojocaru Elena

