
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata, BULUGEAN DIANA ANTOANETA , având funcţia
de GREFIER la JUDECATORIA MARGHITA

Marghita,
CNP domiciliul judeţul Bihor

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 in alte tări.

^ "K ** 9 -  —

* 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, cpta-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

¿sau zona

Marghita,

2015 50 mp 1/1 Cumparare

BULUGEAN
ALIN
BULUGEAN
DIANA
ANTOANETA



PASAN
Marghita,

1 2017 46,00 mp 1/2 cumpărare

CIPRIAN
CRISTIAN
BULUGEAN
DIANA
ANTOANETA

* 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 Peugeot 1

^ r o r a e ^ ib r ic a ţ ie

2005 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.
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III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni
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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 în bănci sau institutii financiare din străinătate.

FT* -
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*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.

¡ / ,C\ 1 r5 ii « ’ f ) b  ̂ . . . . . .  .
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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 A :
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.

t*ha •

OTP Bank 2016 2021 65.000 ron

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*

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii
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*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.

V&r*

1.1. Titular
BULUGEANDIANA

ANTOANETA TRIBUNALUL BIHOR GREFIER 57.447

1.2. Soţ/soţie
BULUGEAN ALIN DANIEL UM 0657 CADRU ACTIV 36.000

1.3. Copii

BULUGEAN MARIA Eleva Colegiul Naţional 
„Octavian Goga” 996

2 Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3 Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. 1 cnituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii . ■ |
5.1. Titular

5



5.2. Soţ/soţie

...............................,... ....... ;...........................
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

iSéjftieiiil p restat/oblului 
generatoi d o e m t 1 H H S

~ 1 l  nit iu i thn p h  mu w din / o l  ut i ih nun*
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

■V l cui/uri din alte surse '
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării S e c ă tu r a

06.06.2018  £
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Subsemnata, 
de GREFIER

CNP
_MARGHITA,

DECLARAŢIE DE INTERESE

_BULUGEAN DIANA ANTOANETA_
la J UDEC ATORIA MARCHITA

. domiciliul

, àvân'dfuncţia

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

Unitatea 
-  denumirea şi adresa Calitatea detinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1.

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2 .1.

3.1.

^  /  r  JT^\ f  “"y- A y p i t i  SÍHtírf e s tt

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
jmiumele^denumirea şi adresa

Instituţia
axiteactantă:

Procedura prin 
careafcst lipul Data

încheierii
Durata

denumirea şi mcredinţat contractului contactului contractului

1



adresa contactul
Titular..................

So1/sotie..................

Rude de gradul ale titularului

Societăţi carterciale/Posoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civileprofesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată cate 
desiaşoarăprofesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/ 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 Semnătura
06.06.2018
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata SAS SIMONA ALEXANDRA, având funcţia de GREFIER la 
JUECĂTORIA MARGHITA , CNP domiciliată în SÂNTANDREI ’ str.

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

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

_
- - ! - - - -

- “ - : - - -

“ i
i

“ - -

* Categoriile indicate sunt: ( 
terenuri extravilane, dacă se află î

2. Clădiri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele a

l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de 
n circuitul civil.

flate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul2

SANT ANDREI, 2 2012 500 mp 1/2 cumpărare SAS SIMONA 
ALEXANDRA 1/2 
SAS FLORIN 
ŞTEFAN 1/2

“ " - ; - “

_
“ - i - - “

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

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

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
AUTOTURISM Mercedes C CLASS 1 2011 CUMPARARE

- -

-

1 Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
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. 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

NOTĂ: 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 Valoare estimată
- - -

- - -

-

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 
12 luni

Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

- “ - -

- - - “

- - -

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 
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

- - - - -

- - - “ -

_

- - - “

* 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 de 
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 

NOTĂ: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana 
este acţionar sau asociat/beneficiar de 

împrumut

Tipul* Număr de titluri/ 
Cota de participare

Valoare totală la zi

“ -

2



* 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:

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare
- -

- -

-

“ - -

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 venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1.1. Titular

-
■ ■ ]

- -

1.2. Sot/soţie ' • ! -

“

1.3. Copii -

- ■ -

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 
art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
nume, adresa

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit

Venit anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

SAS SIMONA 
ALEXANDRA

JUDECATORIA SATU 
MARE, STR. MIHAI 

VITEAZU NR. 8

SALARIU 25.328 LEI

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

- - " -

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

- " -

2.2. Sot/sotie
î  5

- -

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. Venituri din pensii
5.1. Titular

- “ - -

5.2. Sot/sotie. - -

4



- - - -

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

“ “ - "

6.2. Soţ/soţie

- - - "

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular !

- - "

7.2. Sot/sotie * î

- - "

7.3. Copii

; “ "

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

SAS SIMONA 
ALEXANDRA

D.A.S.O.- ORADEA, STR. 
PRIMĂRIEI NR. 42

INDEMNIZAŢIE CREŞTERE 
ŞI ÎNGRIJIRE COPIL + 

ALOCAŢIE COPIL

11.124 LEI

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.

S em n ăt^ :
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, SAS SIMONA ALEXANDRA, având funcţia de GREFIER la JUDECĂTORIA 
MARGHITA, CNP domiciliată în SÂNTANDREI, BIHOR,
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, 
ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale: _______

Unitatea

- denumirea şi adresa -

Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

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 în 
derulare în timpul exercitării funcţiilor^ mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local 
şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
majoritar/minoritar: _____
5.1. Beneficiarul de contract: numele, 

prenumele/denumirea şi adresa

Titular.

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul 
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata 
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului



Sot/sotie................. - - - —

Rude de gradul 1° ale titularului - - - “

Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii
neguvemamentale/Fundaţii/Asociaţii2̂
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
............0  jS  / p . I  ¿ O  (  1 b

Sen^iătura



Subsemnatul/Subsemnata, 
de _____ GREFIER___

CNP

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 tari.>

Adresa sau /ona j Anul L _____ 1 C ota Modul de
,n { dobândii îi 1 ,,*,ra 11 parte dobândire I ¡fularullJ

1 . Oradea, intravilan 2 0 1 7 1000 mp 1/1 donaţie?
SZONDI 
TAMAS (soţ)

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cázul 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.

»

\drcsa sau zona Categoria' Anul L  * Cota- Modal de 1 . . * «. .. supratata . ,  * .  Titulara! ' dobândim * , parte dobândire 1 (
-

I

i

i i  O j s m /
,<ăî-

DECLARAŢIE DE AVERE

SZONDIENACHE ALEXANDRA ALINA , având funcţia
la JUDECATORIA MARGHITA

, domiciliul Oradea,

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.

Descriere stimară \nul dobândirii Valoarea estimată

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

Natura hunului Data Persoana ciîlrc cârc s-a
A  j .  «  «  i

Forată Valoarea

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 în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia cârc administrează 
1 şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold'valoare la zi

1. Banca Transilvania (Szondi-Enache 
Alexandra Alina) depozit LEI 2016 şi 2017 27.532

2. Banca Transilvania (Szondi-Enache 
Alexandra Alina) depozit EURO 2017 6.850

3. Banca Transilvania (Szondi Tamas 
- soţ) depozit LEI 2017 21.700

*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.

1 Emitent titlu/socictatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar dc împrumut

rp* Număr de titluri/ ! .  , . . , , 1  Tipul* , , . \  aloarea totiH l i  /im  cota de participare ¡11

.

1

*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.

Creditor Contractat în anul ' Scadent la ! Valoare |

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 reali/«) \cnitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Scrviciul prestal/Obicclul 
generator dc venit

\  enitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie
J 9

1.3. Copii

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

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)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1 I i nituri din mî/«vî ii ^ H
1.1. Titular -  SZONDIENACHE 
ALEXANDRA ALINA

TRIBUNALUL BIHOR, mun. 
Oradea, str. parcul Traian, nr. 

10, jud. Bihor

Grefier la Judecătoria 
Marghita

Sept. 2017 -  
dec. 2017 
11.887 LEI

1.2. Soţ/soţie-SZONDI 
TAMAS ’

TOURATECH GmbH, 

Deutschland (Germania)

Manipulant roboţi de 
sudură

Iun. 2017 (data 
căsătoriei) -  
dec. 2 0 1 7 - 
12.874,78 

EURO
!

1.3. Copii

2. 1 ’ciuturi Jiu tu rivitcîţi ituh ni ude nu

2.1. Titular Szondi-Enache 
Alexandra Alina Contracte de asistenţă juridică avocat

Ian. 2017 -  sept. 
2017-5 .120  

LEI

2.2. Soţ/soţie
.

din i cdan a fnlusinh / hitmtnlor \
3.1. Titular i

3.2. Sot/sotie
5 5

!

\4 Í ciutiui liill ilIMMiţii 1
4.1. Titular !

j
4.2. Sot/sotie

5 »

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie 
» î

5



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

Data completării S e m n a r ă

06.06.2018  
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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, 
de GREFIER

CNP

__SZONDIENACHE ALEXANDRA ALINA
la JUDECATORIA MARGHITA

, domiciliiMun. Oradea,

, având funcţia 

jud. Bihor,

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

1. Asociat suu acţionar la societăţi comerciale, comp 
interes ccouomic. nrecum si membru în asociaţii, fuiu

¡inii/soci etăţi naţiom 
iiiiijsa na lte  o r^ in i/i

tle. instituţii dc 
i f t t ii yj? ii vr r fi îi ti

credit, grupuri de 
ipnlme*

Unitatea 
-  denumirea şi adresa 4 Calitatea detinută

5

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1..... .

i

i

lor comerciale, alif2. Calitatea de membru în organele dc cunduccre, administrare şi control ale sorietnl
r e g i i l o r  autonome, ale companiilor societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de iutei 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale ailor organizaţii negiivcrnaincntale:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

2 . 1.

>aak si s iu s
3.1.

*
4. C alitatea de membru în organele de conduccre. administrare şi control, rctrihuile sau neretrib 
detinute în cadrul partidelor politice, funcţia detinută si denumirea partidului politic______________
4.1.

5. C ontracte. inclusiv cele dc asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori afli 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publicc finanţate de la bugclul
stat. local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 

„acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Baiefidarid de contract numelê  
ptmmdg/daiumirea şi adresa a

de

Institufia9
îiiactantă: 
¡numirea şi

Procedutaprin
careafost
maedintat■>

Tţjul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

contractului



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

Sd/sotie..................

Rude de gradul 1̂  aletitularului

Sodetăti comeidale/ Pasoană fizică 
autorizată/Asodajii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asodate, sodetăti 
dvile profesionale sau sodetăti civile 
profesionale cu lăspundoe limitată cate 
desfăşoară profesia de avocat/ Org^nraţii 
neguvemamortale  ̂Fundaţii/ Asociaţii2'

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

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

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

Data completării Semnămra
06.06.2018

2



f i ^ j  / ¿  O f i c i i  
/  /?

DECLARAŢIE DE AVERE
9

Subsemnatul/Subsemnata, ZETOCHA MIHAELA GHEORGHINA
de GREFIER la JUDECĂTORIA MARGHITA

Dom., în MARGHITA,
CNP , domiciliul JUD. BIHOR

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.j 5

A d r e s »  s i l i i  / u n a
. j. Anul c * . Cota- Modul de Categoria* I ¡Suprafaţa , , . .. Imimnil ' dobândim parle i dobimdire

j

, având funcţia

* 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.

\diTsa sau /oua Categoria* Anul Suprafaţa Cota- Modul de | , ,2> , 1 itularul

Marghita 

jud. Bihor

Casa de 
locuit 2017 68 mp 1/1 cumpărare

ZETOCHA
MIHAELA

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

.Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

AUTOTURISM DACIA LOGAN 1 2007 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

Natura bun ului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinai

l'ornia
înstrăinării Valoare»

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

*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).

j
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.

Lmiti ' i i t  l i l lu soci i ' la lca  iii c a r e  p e r s o a n a  esle , .  N u m ă r  d e  l i l l u n  , . . . .. „ « . . .  | Tipul* I , , . . Valoarea totală la a acţionar sau asociat iH'iielu’iar de împrumut cota de participare

i1

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 A :
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.

\  <i Ion it

BCR SUCURSALA MARGHITA- 2017- credit ipotecar 14.07.2027 79.950 ron

BCR SUCURSALA MARGHITA - 2017- credit nevoi 
personale 14.05.2022 30.000 ron

BANCA TRANSILVANIA -  MAŞTER 
CARD 2008 10.000 RON

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 real i/ut \cnitiil Sursa M'iiifuliii: Si*r\ioiul prestat Obiectul
nu inc Ir. adresa <> crier îi lor de icnii

\  cniliil ¡muai 
încasat

1.1. Titular
j

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.

( inc ¡1 realizai xvuitul Sursa \ (.'nitului: 
ii nuiele, adresa

Ser\iciul prestat Obiectul 
iţencralor de tenii

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

ZETOCHA MIHAELA- divortată
î TRIBUNALUL BIHOR GREFIER 59379 ron

1.2. Sot/sotie
5 >

1.3. Copii !

ZETOCHA PAVEL MIHAI 
ZETOCHA DARIA MIHAELA ALOCAŢIE

5

1.008 RON
1.008 RON

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4.1. Titular

4.2. Sot/sotie
5 î

1

5.1. Titular !

•

5.2. Sot/sotie
5 5

O. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

5





6.2. Sot/sotie» î

( inc a reali/n« menitul Surzii venitului: 
Nunii’, adresa

Serviciul prestat obiectul 
ueiieratoi de icnit

\  cnilui anual 
în cusat

7. Venituri din premii ţ i  din jocuri dc noroi
7.1. Titular i

¡

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

i

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie !

8.3. Copii

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

Data completării Sem ^tura

06.06.2018
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ï’X 'V

Subsemnatul/Subsemnata, 
de _GREFIER

CNP

DECLARAŢIE DE INTERESE

ZETOCHA m ih a e l a  g h e o r g h in a
la JUDECĂTORIA MARGHITA

, domiciliul MARGHITA,

: _J ; .

, având funcţia
5

JUD. BIHOR

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

1. \soci.i i  viu .utim i.ii Iu v iu t lâ l i  iiuiiuekik-. cuiiip.inii v u u l.î ii n.itinii.ik-. iiislitudi ik- oiedir. « ii ipm i di- mti-ii". i-Liiiiniiik. p ic i mu si iiii-iulii ii

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau de 

acţiuni

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

1 . 1 ..............

i

1

2 .  (  n l i r . i t e a  d e  n i e i i i l m i  i i i  m u l l i r l e  d i 1 u m i l i m  i e .  a d i i i i i i i s i i . i i i  ţ i  u m i n i l  . i l t  M i i i r l a l i l m  c u i n e i r i a l e .  a l e  i t ' s n l u i  . i i i i o n o i m .  . i 

r o i i i p a n i i l n i . s u w i - l a l i l o i  n a t i m i . i k .  . i l e  i u M i i i i l i i l n i  i l e  c m l i l .  a l e  i i p i n î l i i r  i k -  i u l r i t s  m í n e n m e .  . i l e  j s n i - i a l i i l n r  \ . m  f i i i i d j l i i l o i  m i  a k  : il t<

Unitatea 
-  denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.......

3.1......

nuli' vin ni'ieuiliiiiii1. (1111111111' în i.nlriil |i.irmliliii pulim-c.■4. ( .ilK.ilr.i ilt ini'inLu u in ury.im-k- de H u i d u i m 1. .îdiimiMniri ţi muri ol. uliii

4.1.....  !

■

5. C ■iiiiracii. iiiilusiv cele de jsisiem.i jiu 
1 mutiiloi. iiuiiilnieloi s.m dimmtatilni pu

idica. u i i i m i I i . i i i i . i  ]iii 
ilice lin.iiilali' de l.i hi

idieă. i i i i i m i I i . i i i i . i  

!>iiul di- slal. local
>i i'nili. fililinuu ou ¡tllaie in deiiil.ur i i i  i i i  

$ i  din lomlui i e\terne ori încheiate cu socictăi
■fiul e\eicii.ini 
11'iinuiei.ile eu

5.1 Bendxmdâcontractnumd̂ pmmdetoimireaşi 
adresa

Ihstiuiaccntiacfanlă:
denumireaşiactea

Praoediapm catea 
fatmeredinfat 

octtolul
Tipulccntiactului Dafatichderii

antractului
Durata

ccntiactului
VakHœatDtaMa

contractului
'Hula'............

7





Sotkjfe...........

RixtecfegraMÎ atetitulamlm............

Sodefficomeiaalê asoanăfâăaitoizală̂ Asodaffi 
familiale' CÉmeËindividual̂ dmleasciciat̂  societăţi 
dvilepiofeicinalesai9X!effidvnepKfeicrialecu 
rd^MïkjeMaâoiœdesf̂ carâpiDÊaadeavoca  ̂
Q^nizajiin^uvsmammlaleTiMWAscicia#

!

11 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 
mentionate.

Data completării 

06.06.2018

şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor

Semnătura

8





DECLARAŢIE DE AVERE*

Subsemnatul/Subsemnata, BRAIIRINA CRISTINA_______________  . , având funcţia
de Grefier ______ ' _______ la Judecătoria M a r g h ita _______________ _________ _ ,

CNP _______ , domiciliul _
Judeţul Sibiu

_______ •'___________________________________ ;_______________________________ |_______ 5
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că 
împreună cu familia^ deţin următoarele:

I. Bunuri imobile

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

Adresa sau /una Categoria* Anul
■ M M fc n

ll i l l l lg i l l l
Suprafaţa Cota-

P aga
Modul de Titularul21 ¿

;

1 ;
! ■

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

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

Ad roii sau /.una Categoria* Anul
dob^srttife ■ i i i l i l f e

Cota-
p a s t e

Modul de
yaôsfer,nriirt‘ Rj

Titularul'1

Medias 200 mp. Cumparare Brai Teodor loan

■ j

-  . ■

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

0 Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi :în întreţinerea acestora.
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 N'r. dc bucăţi ! Anul de fabricaţie Modul dc dobândire

Autoturism FORD FIESTA 1 2008 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

Natura bunului 
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării Valoarea

-
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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 în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Inslitulia care administrează j .... .* 
si adresa acesteia 1 'P Valuta Deschis în anul SoId/\ aloare 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 eliro

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

l'milent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar dc împrumut lipul* Nr. de titluri/ . . .  , . . . . ,  4 „  . , .. . Valoarea totala la zii Certa de participare |

■

*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.
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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*
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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 rcali/at tenilu l Sursa venitului: 
i i u i i k 'Ic , adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul an u a | 
încasat *

1.1. Titular

Brai Irina Cristina
Salariul Direcţia de Asistenţă 

Socială. Mediaş şi Judecătoria 
Marghita Consilier Juridic 29.000

1.2. Soţ/soţie Salariul Inginer 50.400
Brai Teodor Ioan
1.3. Copii

2. Venituri din aclivilăti independente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri J,n  i \  ü in  i  a iohi\iniet hmmrflor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

■
4.2. Sot/sotieJ J ¡

5.1. Titular ■ . I

i

5.2. Sot/sotie
9 3

!

6. 1 enituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Sot/sotie9 9
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j: Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Ser\ iciul prestat/Oh iectul 
»cri era tur de t cnit

Ycnilul anual 
încasat

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

incomplet al datelor menţionate.

Data completării ^Am^iatnrQ



NR. /  06.06. 2018,-

DECLARAŢIE DE INTERESE ^

Subsemnatul/Subsemnata, BRAIIRINA CRISTINA _____  . , având funcţia
de Grefier , la Judecătoria Marghita

CNP ____  , domiciliat în Mediaş
judeţul Sibiu

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

1. \sociat sau acţionar la socictăţi comerciale, co 
de interes economic, precum şi membru în asociai

npanii/societâţi naţionale, instituţii de credit, grupuri 
.ii, fundaţii sau alte organizaţii neguxernamcntale:

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 conduccre, ai 
ale reg iilo r  autonome, ale companiilor/socictaţilor n:

Iministrare şi control ale 
iţionalc, ale instituţiilor d 

ale altor organi/alii negu

societăţilor comerciale, 
e credit, ale grupurilor? 
vcrnamcnfalc:

Unitatea 
-  denumirea şi adresa -f Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1. ....

■

■
, ,  . . . . . .  -

3.1. .... Membru Sindicatul Salariaţilor din Primăria Mediaş

■■■■■■
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deţinute in cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politie:
4.1....... -

5 . (  unt rac Io. inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aliate i i i  derulare în 
timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la buuetul de stat, local 
şi din fonduri c\tcrnc ori încheiatc cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde stalul este 
acţionar majoritar/minoritar:

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

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

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

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

Rude de gradul 1  ̂ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvemamentale/ 
Fundaţii/ Asociaţii2)

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

rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5.

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

Data completării Semnătura


