
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER

CNP

MOISA OTILIA-GEORGETA
la JUDECĂTORIA MARGHITA

, domiciliul Municipiul Marghita,

, având funcţia

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

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

I. Bunuri imobile i

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

\(ircsii silii /una Categoria* \iiul
dobândirii Supra (¡iţa Cota-

parte
Modul de 
dobândire liiu liiru l1’

Margine,
com.Abram jud.Bihor extravilan 2005 5Ha 1/2 Cumpărare Moisa Viorel şi 

Moisa Otilia
Margine,
com.Abramjud.Bihor extravilan 1991 6Ha 1/2 Moştenire Porumb Leonica 

şi Moisa Otilia
Satu-Barbă, 
com.Abram, jud.Bihor extravilan 1991 0,30 Ha 1/2 Moştenire Porumb Leonica 

şi Moisa Otilia

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

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

2. Clădiri

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

\d iT S i i  sau /oua ( i i t i ' i i o r h r
Anul 

d ohn n (Iii ii Suprafaţa ( utsi- Modul de 
dobândire 1 itularul21

Marghita, Casă de 
locuit 2005 250 mp 1/2 Cumpărare Moisa Viorel şi 

Moisa Otilia
Marghita, Casă de!

locuit 1997 522 mp Va şi 3/4 Cumpărare + 
donare

Moisa Viorel % şi 
Moisa Otilia 1/4

Oradea, spaţiu com. 2008 94 mp 1/2 Cumpărare Moisa Viorel şi

1



Moisa Otilia

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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Nil (lira M arca ' Nr. de bucali ; \iiul de lahricatic Modul de dobândire

Autoturism AUDI A6 1 1996 CUMPĂRARE

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

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

la momentul declarării.

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

,Vifur<i Imnului Data Persoana către care s-a Forma Valoareaînstrăinat înstrăinării înstrăinat înstrăinării

2



IV. Active financiare

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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate îjn bănci sau institutii financiare din străinătate.i ’

-----
liistiluli.i curo administrează 

şi adresa »ccsteia lip u l' 1 \  ¡iluta Deschis în ¿mil ! Sold'vnloare la A

BANCA TRANSILVANIA -  Moisa 
Otilia 2013 9.000,00 lei

OTP BANK -M oisa Otilia 2013 10.000,00 lei
Banca Comercială Română -Moisa 
Viorel 2014 100.000,00 lei

Raiffeisen Bank -  Moisa Viorel 2015 75.000,00 lei

i

*Categoriile indicate sunt: (1) 
echivalente; (3) fonduri de investiţii 
acumulare (se vor declara cele aferente

cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 

anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile

şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor

şi participările în străinătate.

1 miUnt titlu socictatea in rare  persoana este 
acţionar sau asociat beneficiar de împrumut 1 ipul Număr de litluri 

cota de participare \  a loa rea totală la /i

3



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

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

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

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

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

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

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

('inc a rcali/at M'iiittil Sursa \ciiitnliii: 
fi ii mc Îl. (idii^it

Si-niciul pi estul Obiceiul \  cu ¡ml anual

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

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



VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile pi

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

ovenite din străinătate.

C inc a rculi/al wiiilul Sursa M'iiitiilui: 
muncii-. adresa

Svrsiciiil pi cstut'OIjii’ctiil 
«¿cncraior de  ̂cilii

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular JUDECĂTORIA MARGHITA GREFIER 58209

1.2. Sot/sotie » » SC .I ORTUNA SRL CHIRBIŞ ADMINISTRATOR
14.500 + 20.000 

alte venituri 
(dividente)

1.3. Copii

2. ) cuituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Sot/sotieî 5

Venituri din cedarca folosinţei huiturilor
3.1. Titular i ■

■

3.2. Sot/sotie5 5

4.1. Titular

4.2. Sot/sotie5 5

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

(>. J enituri din activităţi agricolc



6.1. Titular

6.2. Sot/sotie5 5

( inc a reali/ut venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestai obiectul 
iţenerator de \enil

\  eiiilul auiiiil 
încasat

7. Venituri din premii >/ din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot/sotie> 5

7.3. Copii

8.1. Titular

8.2. Sot/sotie5 î

8.3. Copii

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

Data completării

06.06.2018

Semnătură 

MOISA OTIljlA GEORGE I A



S t y U r Ç ê

DECLARAŢIE DE INTERESE

având funcţia
VRGI1ITA

CNP , domiciliul Municipiul Marghita,

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

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER

MOISA OTILIA-GEORGETA, 
la JUDECĂTORIA MARGHITA

I. \sociaf sau acţionar la societăţi comerciale. companii societăţi naţionali1, instituţii dc credit, grupuri

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

• ' '

2. ( a li laica dc membru îii organele dc conduccrc. administrare şi control ale societăţilor comerciali1, al 
regiilor autonomi1, ale companiilor societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interi

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

j
( alitatca de membru îii cadrul asociaţiilor profesio

3.1..... .

4. ( alitatea de membrii în organele de couduccre. administrare şi control, retribuite sau neretribuit

4.1.

r>. ( nul rado. inclusiv cele dc asistentă juridică, consultantă juridică, consultanţă «fi ci\ilc. obţinute ori aliat 
in derulare în timpul c.\crcitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice linanţale de la bufetul 
stal. local si din Ibiiduii externe ori înclteialc cu societăţi comerciale cil capital de stat sau unde statul est 
u-lioniir majoritar mi noi ilar:

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
pmunele/denutnirea şi adresa

Institutiaî

contractantă 
denumirea şi

Procedura prin 
care a fost 
îhaedintat

Tipul
contractului

Data
încheiem

contractului

Durate
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

1



adresa contractul
Titular.................

Sol/sotie.................

Rude de gradul Iy ale titularului

Sodetăti comerciale/ Persoană fizică5

autorizată/ Asociaţii fămiliak/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civileprofesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfaşoarăprofesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentak/ Fundaţii/ Asociaţii2'1

!) Prin rude de gradul I s c  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 
06.06.2018

Semnătura 
MOISA OTIIJIA GEORGETÀ



DECLARAŢIE DE AVERE

LAZA
GABRIELA

COSMINA

Subsemnatul/Subsemnata,

GREFIER
JUDECATORIA

, având funcţia

MARGHITA
de

CNP

la

, domiciliul

_BRADET, JUD.
BIHOR

Codcunoscând prevederile art. 292 din 
că împreună cu familia^ deţin următo;

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia 

I. Bunuri imobile

ui penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
arele:

şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

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

Adresa sau ¿ona Categoria* Anul Suprafaţa Cota- Modul de 'I ¡fularul<J

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

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

2. Clădiri

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

\dresa sau zona 7 Anal L~  . . o. i -Miui i Cota- : Modul de
Categoria*! dobândirii j^upralataj partc { dobâmtir, Titularul2*

1



, t¡

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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

'Sutura Marca
:

\r .  de bucăţi \nu l de fabricaţie ■ Modul de dobândire

AUTOTURISM VOLKSWAGEN 1 2000 CUMPĂRARE

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

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

la momentul declarării.

Descriere sumară ' Anul dobândirii Valoarea estimată

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

2



Natura bunului Data Persoana către caiv s-a 1-ornia \a lo a ica

IV. Active financiare

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

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

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/\aloare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) 
echivalente; (3) fonduri de investiţii 
acumulare (se vor declara cele aferente a

2. Plasamente, investiţii directe 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile»

cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
nului fiscal anterior).

şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor

şi participările în străinătate.

Emitent tillu/sorielatea în care persoana csle i 1 Număr de titluri/ 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de participare Valoarea totala U ti I

i
'

3



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

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

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

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

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

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

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

4



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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obîectul 
í> enera tor de \eflit

Venitul anual 
încasai

1.1. Titular ¡1

LAZA COSMINA GABRIELA

SALÁ 
BIHO 
Orade 
jud. B

RKS -TRIBUNALUL 
R
a, Parcul Traian, nr. 10, 
ihor

GREFIER 43.452 LEI

1.2. Soţ

LAZA REMUS MARIUS

SALA

Orade

JUU- SC NEGROPONTE 
SRL

a, CASIER 18.823 LEI

1.3. Copii !

2 1 cniruri din uciivinüi independen'l
2.1. Titular

2.2. Sot/sotie5 »

.i 1\ nituri din ccdarea folosinţei bum m hr
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie5 9

4.1. Titular

4.2. Sot/sotie > î
1

5 W-nmtri din pensii
5.1. Titular

5



5.2. Sot/sotie î »

6 11 mmri din acliviiău a& ¡culc
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

Cine a reali/al venitul Sursa tenituliik 
Nume. adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

~ 1 i-iumn din p>\ mii şi dni jocuri de nume
7.1. Titular

7.2. Sot/sotie» j

7.3. Copii

8.1. Titular

8.2. Soţ

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit 
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării

07.06.2017

legii penale pentru inexactitatea sau
i
j

Semnătura

6



Subsemnatul/Subsemnata, 

de GREFIER

CNP

DECLARAŢIE DE INTERESE
9

LAZA COSMINA GABRIELA, 

la JUDECĂTORIA MARGHITA,

domiciliul BRĂDET,

având funcţia

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

l .  \sociat sau acţionar la societăţi comerciale, companîi>'societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

2. Calitatea de membru în organele de conducere. î 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţion 
cconomic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor

idministrare şi control ale 
ale, ale instituţiilor de cred

societăţilor comerciale, ale 
it, ale grupurilor de iu ter fl

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

ilm tfîf If Bf ffÉHl fSff ÏWM tfefitflBlffi i ţfl tflf fit l i S i i i g i
3.1......
ASOCIAŢIA GREFIERILOR DIN ROMÂNIA -A.G.R.
SINDICATUL „SINDJUST,,

utrol, retribuite sau ncrctrihuitc.4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi co 
.uniţi.1 deţinuta şi denumii ea pariul

4 .1 ......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultantă juridică, consultanţă ţi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor puhlice finanţate de la bugetul de 
stat, local >i din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este



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 Seminătura 

............07.06.2017...............

I/

2



DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, 
de APROD

CNP

POP CARMEN RODICA
la JUDECATORIA MARGHITA

, domiciliul MUN. MARGHITA

, având funcţia

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

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

I. Bunuri imobile

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

k 11 ij I

ITEU MARE 2004 3500 MP 1/1 MOŞTENIRE POP CARMEN 
RODICA

MARGHITA 2004 1220 MP 1/1 MOŞTENIRE POP CARMEN 
RODICA

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

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

2. Clădiri

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



ô

2 2004 80MP 1/1 MOŞTENIRE POP CARMEN 
RODICA

- - — —

— — —

-

- - — —

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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

liM'Csa íeüxmltí ' _ía$ ’â li DiF'ţiO ■ ‘'ll/ixlt (Şi1 ui< >

AUTOTURISM DAEWOO 1 2003 CUMPARARE

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

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

la momentul declarării.

2



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

IV. Active financiare

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

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

i i ' í  i -> ( ii A i  ~ t  
C i i ' u s f  jv->( 'Æ O v e i V A  in \ A n,xii,xdijR 'ii s,ro i -, 1 1 ' ‘ j 1 V. ,

1EM H H H ■ ■ ■ ■ ■ ^ ^ ^ ^ ■ É É É É É É É É É Ü I^ ^ ^ ^ H

1H É É É É É É Ë Ë É É É É É É Ë Ë É É H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ■ÉÉÉMMMMÉÉËfl
■
■ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉH M M M

1EM H H Í ■ ÉËÉÉÉËÉÉÉÉÉÉfl
■
■ M M M H H H É É É É É É É É f l

i P P P I P I p p p p p m m m

EÜÉÉÉÉÉÉÉÉÉI

1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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



c

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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

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

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

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

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

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

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

4



VI. Cadouri, servicii sau avantaj 
partea unor persoane, organizaţii, soc 
instituţii publice româneşti sau străine, 
cele ale angajatorului, a căror valoare ii

e primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
ietăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

idividuală depăşeşte 500 de euro*

j  ■  i  1 1 . ; :  s:J f( 3 iM S ji-M & iá }..

- iK> Jv. í\  "“j, ^  5
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1.1. Titular POP CARMEN RODICA JUDECATORIA MARGHITA APROD 22107
5



1.2. Sot/sotie POP MARIN PARCHETUL MARGHITA CONDUCĂTOR AUTO 27887

1.3. Copii POP ALEXANDRA 
CARMEN

FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI 
TURISM ORADEA STUDENTA

2 Venituri Jiu activităţi independente
2.1. Titular ■

2.2. Sot/sotie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/sotie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie

5. I enituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie

(>. I enituri din act iritaţi agricole
6.1. Titular

6.2. Sot/sotie

". I enituri din premii .>/ din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot/sotie

7.3. Copii

6



itm tdm alh  mu m..............
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

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

Data completării
06.06.2018

Se

7





Subsemnata, 
de aprod

CNP
MARGHITA.

DECLARAŢIE DE INTERESE

_ P O P  CARMEN RODICA_
la JUDECATORIA MARGHITA

, domiciliul
JUD. BIHOR

, având funcţia

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

-  1 4 -  —
■,■■■ ... ....................

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

* t n '1 î ' r  ¡ 

t . V  '  r1'  ,

'  « F i i  _  '

. . . .  ' J

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

i

2.1 .....................
P .

!

. * r  í-cr.—*. ^ i i « '  -  
, ’  î ‘ . - . .................................................... . . ■

3.1......

inclusiv cele de asistenţi ,{uridic»r,ctMi&nl 
în timpul cvcrcitărîi funcţiilor ajaţidateîor 

şi din fonduri externe uri ujrfjeja& cu v is ie i 
ajoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi

Procedutaprin
careafcst
mcaediriM

lipul
contractului încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

contractului

1



adresa contractul
Titular.................

Sol/sofie................

Rude de gradul ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizi că 
autorizată/ Asociaţii femiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată cate 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
negMvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi?

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

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

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

Data completării Semnătura
06.06.2018

2



I b  o /  a  0 / 6  2 0  t f

CLARATIE DE AVERE

Subsemnata, 
de GREFIER

CNP

A
DE

PASAN LIVIA IULIAN A
la JUDECATORIA MARGHITA 

Marghita, 
domiciliul judeţul Bihor

,avân<Lfuncţia

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

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

I. Bunuri imobile

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

Vdrcsa Shu /ona ('alegoria’’ Áuiil L __- . Cota- Modul de
a  ».* j*. *> Suprafaţa . . „ | Titularul dobândim parlv dobândire 1

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

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

2. Clădiri

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

\d icsa  sau /oua Categoria* Anul L  , ! Cota- 
dobândirii I' uP,a  a -a parte

Modul de §¡¡ , » ,  Titularul dobândire

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

1



producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

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

la momentul declarării.

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

Natura bunului l)ata 
înstrăinat însliăinârii

Persoana către cârc s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

IV. Active financiare
2



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

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

Instituţia care administrează
VI p in

Tipul1" Valuta Deschis în anul S old 'ia lo iiieh i/i j

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

Ij
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T A :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

hinili'iit fitln/socictatea îu care persoana este Tipul9, Număr de titluri' \  alnarca totală la /i

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

3



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

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

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

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

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

C ou tractat în anul Scadent la \  aloarc

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

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

4



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

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

5



( inc a reali/al veni Iul Sursa menitului: 
Nume. adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venii

Venitul anual 
încasat

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

7.2. Sot/sotieî 5

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie5 5

8.3. Copii

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

Data completării Senmătutfâ

06.06.2018  

6



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, 
de GREFIER

PASAN LIVIA IULIANA_
la JUDEC ATORIA MARGHITA

, avâhdţuncţia

CNP , domiciliul
MARGHITA, STRADA JUD. BIHOR

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

1 \sociat S.1U acţionai la societăti coniercialc, companii'souetăti nationale, instiliitii dc credit. grupuii
interes economic. precum ţi membru în asociaţii, fum

Unitatea 
denumirea şi adresa -

aţii sau alte oi gani/atii n

Calitatea detinută
Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.

2. ('aii ta tea de membru în organele de conduceie, administrare si control ale societăţilor comerciale, a 
regiiloi autonome, ale cainpaniilor'societătilor naţionale, ale iustitiitiilor de credit, ale grupui ilor de inter 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organ ir al ii negmcinamcntalc:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - \

Calitatea detinută5 Valoarea beneficiilor

2.1.......

__ J

3.1.

4. ( alitatca de membru în organele de conducere, administrare ţi control, rclrihuilc sau neretribuiti 
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută ţi denumirea partidului politic____________________ j
4.1.

5. ( ontracte. inclusiv cele dc asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinule ori aflat 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul 
stat. local ţi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde sfatul 
acţionar majoritar'minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenimele/denurnirea şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
dammireaşi

Proceduraprin 
care a fost 
încredinţat

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului



adresa contractul
Titular.................

Sot/sotie.................5 5

Rude de gradull^ ale titularului

Soddăti comaeiale/Pasoană fizică 
autorizată/AsodaţiiikniMe/Cabinete 
individuale, cabinete asodate, soddăti 
dvileprofesionale sau soddăti civile 
profesionale cu râspundae limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
negjjvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţi?

!) 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
06.06.2018

Semnătura



(  b C f i  f o ï t

ZSS'1

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Agent procedural

CNP

DECLARAŢIE DE AVERE

Cora Emilia Marghita
la Judecătoria Marghita

I
, domiciliul Bihor7 i

, având funcţia 

jud.

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

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

I. Bunuri imobile

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

Adrtsa sau /una Categoria* Amil 
» *  «i •• Suprafaţa Cota- Modul de

» » A  !• '1 ilularul1'!!!

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în ca: 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-

2. Clădiri

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

zul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
L-parte şi numele coproprietarilor.

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

Adresa sau zona Categoria* - Anul 
dobândirii Suprafaţa ■ parte

Modul de 
dobândire Titularul2* | |

1



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

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

la momentul declarării.

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

Naturii bunului 
îiistrfiiusit înstrăinării

Persoana către cure s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

2



\ú

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoari

fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
ea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Instituţia care administrează ■ i

Tipul* Saluta Deschis în anul Sold/\ atoare la / i  jjj

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

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

N O T A :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

[imitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat'hencficiar de împrumut Tipul* Număr di* titluri' 

cota de participare Valoarea lotalâ la

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



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

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

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

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

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

Contractat îii anul Scadent la Vuloare | | |

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

Cine a rcali/at \cnitul Sursa \ ciutului: 
numele, adresa

Scniciul prestat'Obicctul Venitul anual 
generator de \cnit încasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie» 5

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea
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VII. Venituri ale declarantului şi 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular Tribunalul Bihor Agent procedural 117

1.2. Soţ j>.c. Stefitrans S.R.L şofer 4625 lei
S.c.Adrianestrans s.r.l şofer 6000 lei

1.3. Copii

.? 11 nmii i din t/i : i mit' itnL pi tuL iiu
2.1. Titular

2.2. Sot/sotie> 5

11 «/'//// din tt./i/fn/ t»/i>*i>iui bvhWiKit
3.1. Titular !

3.2. Soţ/soţie i

4.1. Titular

4.2. Sot/sotie5 5

5 Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie * »

6. Venituri din activi făli agricole
6.1. Titular

6.2. Sot/sotieî 5



Cine a realizat venitul Sursa \ vuitului: 
Mume, adresa

Serviciul prestat/obiectul 
generator dc venit

Venitul anual 
încasat

7. VeniUiri din premii $i din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot/sotie» 5

7.3. Copii

8.1. Titular A.J.P.I.S Bihor Indemnizaţie creştere copil 12052 lei
A.J.P.I.S Bihor Stimulent inserţieî 650 lei

8.2. Sot/sotie5 5

8.3. Copii A.J.P.I.S Bihor Alocaţie5 2400 lei

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

Data completării Semnătura
06.06.2018
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Agent procedural

CNP

Cora Emilia Maria
la Judecătoria Marghita

, domiciliul Bihor

, având funcţia 

jud.

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi co
¡ n i a r i u i  ♦ • | a

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -

merciale. comp anii/societăţi naţiou:

Calitatea deţinută

île, instituţii d(

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

credit, grupuri d ||

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1......

2 . Calitatea di membru în organele de condnccrc, administrare >i control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de crcdil. ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii uegm ornamentale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1. Filiala bloc 15-16 al Asociaţiei de lo»

Str. Pandurilor nr48 Marghita jud. Bihor
catari Barcăul Preşedinte 0 lei

proksillliiU i^ iiu  sindicalei
3.1......

| 4. Calitatea de membru în organele
J  J »jn- nmj , | * .l'.'.ţ ■....-JOI-rlE-lA...v vi*

4.1.......

de conducere, administrare ţi eoni rol. retribuite sau ncretribuite. 
si deuumirea partidului politic

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţiniile ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
slat. local ţi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stal sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiatul de contract numele, Irstitujia Proceduiaprin Tipul Data Durata Valoarea



prenumele/denumirea şi adresa contractantă: 
denumirea şi 

adresa

careafost
încredinţai

î

contractul

contractului încheiaii
contractului

contractului totală a 
contractului

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

Sd/sotie.................» >

Rude de gradul I1} ale titularului

Societăţi comadale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţi familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
dvileprofesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desiăşoarăprofesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţi?

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

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

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

Data completării Semnătura
06.06.2018
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M / t e  ° - ß

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER

CNP

",J*>
\

VOICHITA
la

CAL

, domiciliul

, având funcţia
JUDECAT ORIA MARGHITA 

Comuina Chişlaz, !

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

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

I. Bunuri imobile

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

Vdresa sju zona C alegoria* \nul
dobândirii Suprafaţa C ota- 

partc
Modul de 
dobândire I itiilarul11

Corn. Chislaz 1
2003-2010

2013

58700 mp 

29500 mp

1/1

1/1

Cumpărare

moştenire

Gal Ioan şi Gal 
Voichita 
Gal Ioan

Com. Chislaz 1 1995,2002,201
3 87300 mp 1/1 moştenire Gal Voichiţa

Corn. Tăuteu 1 2003-2010 24600 mp 1/1 cumpărare Gal Ioan şi Gal 
Voichita

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; 
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cas 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cot

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate îr

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

iul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
a-parte şi numele coproprietarilor.

. alte tări.>

\drcsu sau zona Categoria* \nu l
dobândirii Suprafaţa C’uta-

parte
Modul de 
dobândii e

1 itiilarul2’

Marghita, 1 1995 64,25 mp 1/1 cumpărare Gal Ioan şi Gal 
Voichita

Oradea 1 2007 54,93 mp 1/1 cumpărare Gal Ioan şi Gal 
Voichita

1



Marghita 2 2008 108,87 mp 1/1 cumpărare Gal loan şi Gal 
Voichita

Chiraleu 2 2013 237 mp 1/1 moştenire Gal loan
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 

producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi \nul do labricdtie Modul de dobândire

Autoturism VW PASAT 1 2002 cumpărare

Tractor DFH 180 1 1996 cumpărare

Tractor JOHN DEERE 1 1999 cumpărare

Tractor U650 1 2001 moştenire

Remorci RBA 3 1989 cumpărare

Remorci REMO 500 1 1994 cumpărare

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

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

la momentul declarării.

Descrieri' sumară \iuil dobândirii \  aloarea estimată

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

Nalura bunului 
înstrăinat

Data
înslrâinârii

Persoana către care s-a 
înstrăinat

forma
înstrăinării \  aloarea

2



IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoar

bnduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
ea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Iiislitiifia care adniinistrca/a , .  ,
’• j  * • Tipul* si adresa acesteia 1 \  alula Deschis in anul Sold \a loaie la /i

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

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

N O T A :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

I.m itent titlu societatea în care perso ana este l ip u l '
Numai de titluri \  aloarea totală la t\

- ; .V

3



V

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

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

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

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

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la \  aluarc

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

Cine a realizat venitul Sursa M'iiituliii: 
nimicit', adresa

Serviciul prestat Obiectul 
¡'cncrator de \enit

\  ciiitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

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



VII. Venituri ale declarantului şi 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003

ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

( ine a reali/sit venilul Sursa \cnitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat.Obiectul 
generator de venit

\  enitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

GAL VOICHITA
JUDE

VL

CATORIA MARGHITA, 
STR. TUDOR 

ADIMIRESCU, NR. 2
GREFIER 57.577 LEI

1.2. Sot/sotie5 î

GAL IO AN
JUDE

VL

CATORIA MARGHITA, 
STR. TUDOR 

ADIMIRESCU, NR. 2
JUDECĂTOR 137.304 LEI

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Sot/sotie» 5

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
GAL VOICHITA DANEVOTA SRL Arendare teren agricol 5370 lei
3.2. Sot/sotie5 î

GAL IO AN DANEVOTA SRL Arendare teren agricol 5430 lei
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie5 5

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie
GAL IOAN Casa. udeteana de Pensii Bihor Pensionar din 5.10.2018 33.450 lei

5



6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

( inc a realizat \cnitul Sursa \ cnitulni: 
Nume. adresa

Scm ciul prestat obiectul 
«cner.ilor de \euit

\  cnitul anual 
încasat

7. Venituri din premu şi din jocun de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie » î

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura

6.06.2018  
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DECLARAŢIE DE INTERESE
9

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER

GAL VOICHITA,
la JUDECĂTORIA MARGHITA

având funcţia

CNP domiciliul Comuna Chişlaz,

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

1 \siiu.ii s iu .1111011.11 Ij siiiKi.ili Kinu'itialv. tun 
iu asiit.i.1111. fundam >»jii alti ui^.iiii/aiii ni!>u\iin.i

ipjnn Miticiali iiarniii.ik. iiisliliiln ik n u lii umpiiri dt întins tînnomit. piLCum *i niriiilnii !

Unitatea 
-  denumirea şi adresa Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau de 

acţiuni
Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

1 .1 ........

2. Calitatea de 'membru în organele de conducere, administrate ţi control ale societăţilor comeicialc. ale regiilor autonome, al 
(.oinpamilui sniiLtJiiloi 11.1r1011.1l1. ak instiliimloi de nodit. .ik ţrupunlor di iniiiis uonoinu ik asnu itulor s.iii tund itnlur uri alt alnii

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

2 . 1.

3.1.

4. ( alnatia di nii-iiihiii îii urüanik dt (.unduiţii. .ulnnni<ili iii si cuuiiol. iilnliuiU sau nucirihuiti. ikiiiiiiu in «..uliul p.iimkloi pulniii

4.1.

* ( iiiiIi .uk  imliiMx ick  (Il .isi'itima jmidua. înnsultanta iiindii.i iniisulliint.i si im k nlniiiiili mi aflili iii duulaii in linifiiil i \n u l  im 
luni (iilor. mandait Im s.iii diiiiiiil.inlin puhliii Iin.iiil.iii' di l-i I»ii»lIuI (Ii si.ii. loi.il si din lumini i e\it inc un înilii'iati tu smii-i in tmiirmak' tu

5.1 Bendüaní decontractnumde;pmmdeda]umireaşi 
adresa

Institi
demi

tia ca ta ta iÈ
mreaşiacltesa

Procedutaprincarea
feîKredirţat

contractul
TpilcorÉadutui

D toíxtóerii
contractului

Durata
contractului

Valoarea totaMa 
oontoctului

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



ScÉ'sofe.....................

Rudsdsgradul I^alettulatului..................

Sodefiticometdale^asoarHfizicâaJaizalÿAsaM  
SrmTiale' Cimeteindividualç czbineteasoda^ societăţi 
<Mleptd6âDtialesausocie(Şcivilepn^sicnalecu 
lăşpuraferelimitaâcaredesSşcaiăpH^e^deavocal/ 
OiggnizaliinqguvanamenfaleTiixlafi'AsodaţiP

1J 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
6.06.2018

/

iSemnătura
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fab h b  Ojo to iï
j

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER ARHIVAR

CNP

DECLARAŢIE DE AVERE

RULEA ALINA 
la JUDECĂTORIA MARGHITA 

MARGHITA,
, domiciliul JUDEŢUL BIHOR

, având funcţia

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

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

I. Bunuri imobile

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

, S _  _ _ , _  1A 3 ! J J I? -î 1 C /ll i> ? J ‘ f i 'r t
rr

' 1 i ti I ¿ 1 i j H

HIBmm
WÊÊÊÊÊÊB̂ÊÊÊ ■■n

¡¡■ ^ 1 ■ ■
* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; 

extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazi 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cot

2. Clădiri

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate îr

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

;ul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
a-parte şi numele coproprietarilor.

alte tări.

•ijl ] ■>. C-Í H '’li-oill't2-5
> )¡¡ f ’ 

t n) 1 ''A M ‘1'i ! ; [51'»i 'Vi i *1
lăt ■

' j - 1 íí .ir 'i. i>/\ i

MARGHITA,

1 2000 99,20 1/2
CONTRACT
VÂNZARE

CUMPĂRARE

RULEA ALINA 
RULEA 
LUCIAN 
VASILE

1



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

AUTOTURISM FORD FOCUS 1 2004 CONTRACT-VANZARE-
CUMPĂRARE

AUTORURISM OPEL ASTRA 1 1992 CONTRACT-VANZARE
CUMPĂRARE

AUTOTURISM FORD FOCUS 1 2006 CONTRACT-VANZARE
CUMPĂRARE

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

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

la momentul declarării.

-Midi
_______ _ "

..- ... ' ......~

^ ---------------------------
_____— ---------------------------------___ ---- ----— ____

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

‘K W i l O Î  u f f i l í L U t L  ¡ '  i ' ÿ ë . i ' 0 - i = &  ’

_ _  jW ífííT fií t r í a l o ;
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoar

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

h js H 'ii m j b  >-î’ i ' ; - : ( î  i u IT i Tsm' ' ' ' v

C i r .  3 I

fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
ea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

bănci sau instituţii financiare din străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1) 
echivalente; (3) fonduri de investiţii

:ont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
au echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

t i'iii ‘ i ■ ' i v i si • Ti y i ' i >fa 
gruVi\r¡¡ *Jíü-tV3 'IíimTí1 ’ i a (t iTírfaTñjííTíH i Tu-'

m f i
^  H li* j 4 j V- ir- i 1 J ]  •>  ̂ •> '

_____ _______— - __— ---------
— —

_ _ _ _ _ — -
--------

c _____

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

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

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

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

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

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

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

(yfM.Cz ir iTffrifeet' ̂ UtrffiXÎ’ : i t  4e  v ;Qaa
2©l£i

1.1. Titular

^ ____ ____ ---------------^
1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii ----------------------

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



VII. Venituri ale declarantului şi 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile prc

ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

venite din străinătate.

/ 1 i Uliii'1 l/li? Sillitm ' " ’ ' • 1 •
1.1. Titular RULEA ALINA TRIBUNALUL BIHOR GREFIER ARHIVAR 26704

Str.P/ lRCUL TRAIAN, Nr.10, 
Jud.BIHOR

1.2. Soţ/soţie RULEA LUCIAN 
VASELE

C.N „OCTAVIAN GOGA” 
MARGHITA PROFESOR 38321

Str.>ÍICOLAE BALCESCU, 
Sfr. 80, Jud.BIHOR

1.3. Copii RULEA BOGDAN 
CRISTIAN VASILE ALOCAŢIE ELEV 1008

2 1 emlun din actn ităh independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

\

3.1. Titular /
/

3.2. Soţ/soţie y /

/
4 Venituri dm investiţii j§
4.1. Titular /

X
4.2. Soţ/soţie /

/
■* 11 tutun u'in fh n\i j
5.1. Titular /

5.2. Sot/sotie "" .............

5



6. Venituri din aenvitufi agricole
6.1. Titular

.....
6.2. Soţ/soţie

I'C “ Ttig'CE' K 1) 11 . ţ-7/ t/î1 ,-ryr̂ .rs

;*i ' îî n ?û i I , înj 13

Venituri din premii şi din jocuri de noroi

S Venituri din a!le surse
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura

06.06.2018
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I  h h j ^ /

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER ARHIVAR

CNP

DECLARAŢIE DE INTERESE

RULEA ALINA 
la JUDECĂTORIA MARGHITA 

MARGHITA 
, domiciliul JUDEŢUL BIHOR

\>

, având funcţia

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

, \ {<1 „ J I  ̂ 1 ! 1 v> „ 1' í S 1 ' C iii f  1 | 1 1 ! H < 1 3 ? ! > 1^1 | l_ 
C_< ' v ’i ' 1 1 1 1 1̂ U ‘ l ¡> î* Z i t t \ I I H  '-’ Í 1 1 --f ' r n ... ,

] 1 > r i i f 

' r ) '< i t Í

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1...........  ---------------

c - ------ --------

l  -’J l / j V " ’ H la M i  M ÎJ_ 1 ) L r j h  "ţx ClT v^ClUl tr>  ̂ i îl1 J . 1 1 1 1 J 1 
i t<|î,i jl (s "  ̂ u. i n * 3 <T1 s.- í i Juîr/4jijXş£Guî'iî|iJJ íIí’ m íííihU ^ n o ? st> M-s f  ri j
\KS®Tj@XiXÍÍ?-  ̂ l§ á m Q B l í í l Oj s r-C  iíH i< í£ ft fiíC  vŞLÎ <i I i B T i Mí ¡ î  r> i !^ u i '‘ J  '  :  ■

ir,i >\ < > < ii

Unitatea 
denumirea şi adresa:

2 . 1.

Calitatea ută Valoarea beneficiilor



5.1 Beneficiarul de contract numele, 
prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Pnoceduraprin
caieafbst
înoedinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

contractului

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

)

Sot/sotie.................

Rude de gradul I1} ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată cate 
desfaşoatăprofesiade avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţiî

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 Semnăţâra

06.06.2018

2



DE

Subsemnatul/Subsemnata, DEM
de GREFIER REGISTRATOR
CNP , domiciliul MARGHITA,

cunoscând prevederile art. 292 din Cod 
că împreună cu familia1* deţin următoa

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia ş 

I. Bunuri imobile

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

CLARATIE DE AVERE

ETER IOAN
la JUDECĂTORIA MARGHITA

, având funcţia
9

j ud.Bihor

ui penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
ele:

copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

alte tări.

Adresa sau /onn Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţar ’ 1 parte

Modul de , . n j j  . . . * litularul g !  dobândire ¡1

MARGHITA 3 2008 153MP 1/1 MOŞTENIRE DEMETER
IOAN

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

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

2. Clădiri

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

Adresa sau /ona Categoria* Anul Suprafaţa Cota-
em âfm

Modul de-| » A ]• Titularul/'* a

MARGHITA, 2 2008 40MP l/l MOŞTENI
RE

DEMETER
IOAN

MARGHITA 1 2015 35 1/2 CUMPĂRĂ
RE DEMETER IOAN

1/2 -//- DEMETER
OLIMPIA

1



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

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Nuluni 1 Marca N i. de bucali ! Amil de fabricaţii- Modul dc d»Mn d ire lS

AUTOTURISM OPEL ASTRA G 1 2000 CUMPĂRARE

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

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

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată | | |

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

Naturii hunului l)afaA W liITtCTfillIIflVII
Persoana cfurc care s-a

jTitff vi in cit*
Forma/\ a V* V ••înstrăinării Valoarea |j|
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoar

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

onduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
ea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

bănci sau institutii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia Tipul* : \  al ii ta Deschis în anul Sold/valoare la zi i |

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

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

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

L niitcnM ^luL ^ci^M ^^^rc persoana este 
acţionar sau usociat'hriiefU'iar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la ajjjjj

3



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

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

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

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

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

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

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

('inc a rcali/at \enitul Sursa menitului: 1 Serviciul prestat/Obiectul 1 Venitul anual J li  
numele, adresa generator de \cnit încasai ¡11

1.1. Titular

1.2. Sot/sotieî 5

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea
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VII. Venituri ale declarantului şi 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

DEMETER IOAN T]UBUNALUL BIHOR GREFIER-
REGISTRATOR 35793

1.2. Sot/sotie» 5

DEMETER OLIMPIA CO NSUMCOOP UNIREA PREŞEDINTE 16000

1.3. Copii

2.1. Titular

2.2. Sot/sotieî 5

' / 1 i"l'h  i Jiu i u / i f ' u /  hfd^iiih i buwo.hn
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4 11 im,>ii Jiti ă>i\t 'iiţu
4.1. Titular

4.2. Sot/sotie î »

Jir f i  hm,
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

" » / / i ; « . . / ■ ! / - . , / , . ^ i

6.1. Titular

5



6.2. Sot/sotie5 î

Cine u real i/a  t venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa

Serviciul prestai'obiectul 
generator de veuit

\  enitul anual 
încasat

11 /r'/t'i J-ii [>nwi }i Jiu 'oí i" i iii numi
7.1. Titular

7.2. Sot/sotie
î î

7.3. Copii

11 / i lil'lr i Jitl MiMi
8.1. Titular

8.2. Sot/sotie » î

8.3. Copii

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

Data completării Semnăturii

05.06.2018  
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, DEMETER IOAN având funcţia de GREFIER REGISTRATOR la 
JUDECĂTORIA MARGHITA, CNP domiciliul MARGHITA , jud.
Bihor cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere:

I. Asociat sau acţionar Iu societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri d<

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea detinută

>

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1...... - - -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, alt 
regiilor autonome, ale companiilor'societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intorc |

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1....... - -

i
-

3 . Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1......  MEMBRU SINDICAT SINDGREF

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

5. ( outractc, iiiclusi\ cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în limpulj 
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local si din toiului 
externe ori încheiate cil societăţi comerciale cu capitul de stat sau unde statul este acţionai 
majoritar'iniiioritar:________

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
pteramele/deraimirea şi adresa

Instituţia»

contractantă: 
denumirea şi 

adtesa

Proceduraprin 
care a fost 
încredinţai5

contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

1



Titular

Sot/sotie.................5 5

Rude de gradul I1} ale titulaniui

Soddăd comeariale/ Pasoană fizică 
autmi7ală/ Asociaţii familiale/ Cabinete5

individuale, cabinete asociate, sodetăţi 
civileprofesianale sau sodeiăd civile
profesionale cuiă^jundoe limitată caie 
desSsoară nrofesia de avocat/ Oreanizalii

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.

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

Data completării Semnătup
05 .06. 2018

2


