
ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  GHERASIM V. MARIA-DANIELA,  având funcţia de grefier,  grefierul  – şef  al  Judecătoriei
Sectorului  6 Bucureşti,  CNP …………..,  domiciliată în ……………….., cunoscând prevederile art.292 din Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere, 

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

Unitatea
- 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, 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  alel altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în  derulare  în  timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat , local şi din fonduri externe
ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 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
contractu

lui

Data
încheierii
contractu

lui

Durata
contractu

lui

Valoare
a totală

a
contrac

tului
Titular -

Soţ/soţie -

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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

-

1



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 definită la pct. 5.

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

Data completării:                 Semnătura:

10 iunie 2014

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, ANGHEL GH. MARIANA, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6
Bucureşti,  CNP ………………..,  domiciliată  în    ……………, cunoscând  prevederile  art.292  din
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.                    -  - -

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

3.1.  Membru sindicat-Projust                       

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

Rude de gradul 1)   ale titularului - - - - - -

1



Societăţi comerciale/ persoană fizică
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

- - - - - -

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării : 30.05.2014
                Semnătura:

____________________                                                                            _______________________

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/subsemnata  ANIŢEI  V.  VICTOR  GABRIEL  având  funcţia  de
grefier  la  Judecatoria  Sector  6,  CNP ………………..,  domiciliat  în  ………………..,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe
propria răspundere:

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

Unitatea
Denumire şi adresă

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,  administrare  şi  control  ale
societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/ societăţilor naţionale,
ale  instituţiilor  de  credit,  ale  grupurilor  de  interes  economic,  ale  asociaţilor  sau
fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
Denumire şi adresă

Calitatea deţinută 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.                 -                                               

Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar

Beneficiarul de contract,
Nume/prenume/denumirea

şi adresa

Instituţia
constractantă
Denumire şi

adresă

Procedura
în care a

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractului

Titular - - - - - -



Soţ/soţie - - - - - -
Rude de gr. I1 al titularului
Societăţi comerciale/pers.
fizică autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
propfesionale sau 
societăţi civile 
profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguv./Fundaţii/Asociaţii2

- - - - - -

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

Data completării:                 Semnătura:
03.06.2013

1 Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linia ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarul de contract unde, prin calitatea deţinută, 
titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contract, aşa cum sunt definite la pct. 5.



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata  ARCAN  G.VALENTINA  ,  având  funcţia  de  grefier  arhivar,  la  Judecătoria
Sectorului 6 Bucureşti,CNP . domiciliata în ., cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.                      - - -

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

3.1.     Sunt membru Projust.              -  

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular -

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



Societăţi comerciale/ persoană fizică
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :
                Semnătura:

_____06.06.2014_______________                                                                            
_______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  BABĂ  M.  TĂNŢICA,  având  funcţia  de  grefier  la  Judecătoria  Sectorului  6
Bucureşti,CNP  ……………..,  domiciliata  în  …………………,  cunoscând  prevederile  art.292  din
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular

- - - - - -

Soţ/soţie 

- - - - - -

1



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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

- - - - - -

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :
                Semnătura:

03.06.2014
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  BARBU ST. RAMONA DALIA, având funcţia de grefier la Judecătoria
Sectorului 6 Bucureşti, CNP ………, domiciliată în ……….. cunoscând prevederile art.292 din
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum şi  membru în  asociaţii,  fundaţii  sau alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  administrare  şi  control  ale  societăţilor
comerciale, ale regiilor autonome,  ale companiilor/ societăţilor naţionale,  ale instituţiilor de
credit,   ale  grupurilor  de  interes  economic,  ale  asociaţiilor  sau  fundaţiilor  ori   ale  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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 şi civile,  obţinute sau aflate în
derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de
stat sau unde statul este acţionar 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

Valo
area

totală
a

contr
actul

ui

Titular - - - - - -

1



Soţ/soţie - - - - - -

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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

- - - - - -

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :                                                                                Semnătura:
    10.06.2014                                    

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  BĂDILĂ  D.ALINA,  având  funcţia  de  grefier,  la  Judecătoria  Sectorului  6
Bucureşti,CNP ., domiciliata în ……… cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul
în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.            membru în sindicatul Projust         

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



Societăţi comerciale/ persoană fizică
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :
                Semnătura:

10.06.2014
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul  BĂLAN  M.  ION  CRISTIAN,  având  funcţia  de  GREFIER la
TRIBUNALUL BUCUREŞTI  – JUDECĂTORIA SECTORULUI 6,  CNP  .. cu  domiciliul
….., cunoscând prevederile  art.292 din  Codul  penal  privind  falsul  în  declaraţii,  declar  pe
propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

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,  administrare  şi  control  ale  societăţilor
comerciale,  ale  regiilor autonome,  ale companiilor/ societăţilor naţionale,   ale instituţiilor de
credit,  ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori  ale altor organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor sau  demnităţilor publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar :

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

Instituţia
contractantă:

Procedura
prin care a fost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totală a



denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

- - - - - -

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
definită la pct. 5.

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



Data completării :
                                                  Semnătura:

         10.06.2014



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  BÂLTEANU V.  MARIA-CARMEN, având funcţia  de  grefier  la  Judecătoria
Sectorului  6  Bucureşti,  CNP  …………………,  domiciliată  în  …………………….,  cunoscând
prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.                    -  - -

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

3.1.  Membru sindicat-Projust                       

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

Rude de gradul 1)   ale titularului - - - - - -

1



Societăţi comerciale/ persoană fizică
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

- - - - - -

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării: 04.06.2014
                Semnătura:

____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,BĂLTIN C. MONICA , având funcţia de grefier arhivar, la Judecătoria Sectorului
6 Bucureşti,CNP ………………., domiciliata în ………………., cunoscând prevederile art.292 din
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular -

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



Societăţi comerciale/ persoană fizică
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :
                Semnătura:

_____06.06.2014_______________                                                                            
_______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata Bărăscu I. Romina Elena, având funcţia de GREFIER la TRIBUNALUL
BUCUREŞTI – JUDECĂTORIA SECTORULUI 6, CNP  ……….., cu domiciliul în ……,
cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  administrare  şi  control  ale  societăţilor
comerciale,  ale  regiilor autonome,  ale companiilor/ societăţilor naţionale,   ale instituţiilor de
credit,  ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori  ale altor organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor sau  demnităţilor publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular - - - - - -



Soţ/soţie - - - - - -

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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

- - - - - -

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
definită la pct. 5.

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

Data completării :
                                                  Semnătura:

         10.06.2014





ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, BUCICĂ  C. ELENA, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6
Bucureşti, CNP …….. domiciliată în …….,cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum şi  membru în  asociaţii,  fundaţii  sau alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  administrare  şi  control  ale  societăţilor
comerciale, ale regiilor autonome,  ale companiilor/ societăţilor naţionale,  ale instituţiilor de
credit,   ale  grupurilor  de  interes  economic,  ale  asociaţiilor  sau  fundaţiilor  ori   ale  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.                      - - -
- - -
- - -
- - -

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

3.1.                     MEMBRU ÎN SINDICATUL SINJUST
-
-
-

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 şi civile,  obţinute sau aflate în
derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de
stat sau unde statul este acţionar 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

Valo
area

totală
a

contr
actul

ui

Titular - - - - - -

1



Soţ/soţie - - - - - -

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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

- - - - - -

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :                                                                                Semnătura:
    10.06.2014                                    

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, BUJOR T. LILIANA având funcţia de grefier  la Judecătoria sectorului 6
Bucureşti, CNP-., cu domiciliul în ., cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular -

Soţ/soţie -

Rude de gradul 1)   ale titularului -

1



Societăţi comerciale/ persoană fizică
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

-

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :
10.06.2014

                Semnătura:

____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, Chelaru M. Any , având funcţia de grefier temporar, la Judecătoria Sectorului 6
Bucureşti,CNP…………, domiciliata  în  ……………….,  cunoscând  prevederile  art.292  din  Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

Rude de gradul 1)   ale titularului - -- - - - -

1



Societăţi comerciale/ persoană fizică
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

- - - - - -

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :
                Semnătura:

          12.06.2014                                                                       

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  CHIBRIT  G.  ANCA  ELENA  ,  având  funcţia  de  grefier  registrator,  la
Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti ,CNP ., domiciliata în ., cunoscând prevederile art.292 din Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria  răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  administrare  şi  control  ale  societăţilor
comerciale,  ale  regiilor  autonome,  ale  companiilor/  societăţilor  naţionale,   ale  instituţiilor  de
credit,  ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori  ale altor organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.                      - - -

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

3.1.         Nu sunt membru sindicat  -       

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



Societăţi comerciale/ persoană fizică
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

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 definită la pct. 5.

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

Data completării :
10.06.2014                 Semnătura:

____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul,  COICIU  V.  CORNEL,  având  funcţia  de  grefier,  la  Judecătoria  Sectorului  6
Bucureşti,CNP ………., domiciliat în ………., cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.           -      

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

3.1.  Membru sindicat- Projust                  

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

Rude de gradul 1)   ale titularului - - - - - -

1



Societăţi comerciale/ persoană fizică
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

-
- - - - -

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 definită la pct. 5.

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

Data completării :
                Semnătura:

           05.06.2014                                                                        _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  COMAN D. MIHAELA, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6
Bucureşti, CNP …………. domiciliată în   ………………… cunoscând prevederile art.292 din Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

Rude de gradul 1)   ale titularului - - - - - -

1



Societăţi comerciale/ persoană fizică
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

- - - - - -

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării : 5.06.2014
                Semnătura:

____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  CONSTANTIN F.  ALINA -  DANIELA,  având funcţia  de  grefier  şef  secţie
civilă,  la  Judecătoria  Sectorului  6  Bucureşti,  CNP ……………..,  domiciliata  în  …………………,
cunoscând  prevederile  art.292  din  Codul  penal  privind  falsul  în  declaraţii,  declar  pe  propria
răspundere:

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

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.                                   - - -
- - -
- - -
- - -

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

3.1.                                            MEMBRU ÎN SINDICATUL PRO JUST
-
-
-

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular - - - - - -

1



Soţ/soţie - - - - - -

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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

-

- - - - -

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :
                Semnătura:

           06.06.2014                                                         _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  CRĂCIUN G. GEORGE, având funcţia de grefier, la Judecătoria Sectorului 6
Bucureşti,  CNP ……., domiciliat în ………., cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:

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

Unitatea
- 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,  administrare  şi  control  ale  societăţilor
comerciale,  ale  regiilor  autonome,  ale  companiilor/  societăţilor  naţionale,  ale  instituţiilor  de
credit,  ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

1



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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

-

- - - - -

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării: Semnătura:
10.06.2014

____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata CRĂCIUN I. MONICA IOANA, având funcţia de  GREFIER la TRIBUNALUL
BUCUREŞTI  –  JUDECĂTORIA  SECTORULUI  6,  CNP  ……………………,  domiciliul
………………………….., cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,
declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

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,  administrare  şi  control  ale  societăţilor
comerciale,  ale  regiilor  autonome,  ale  companiilor/  societăţilor  naţionale,   ale  instituţiilor  de
credit,  ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori  ale altor organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

1



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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

- - - - - -

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 definită la pct. 5.

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

Data completării :
                                                  Semnătura:

________03.06.2014____________                                                                            

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, COSTACHE  M.  CRISTINA  NICOLETA,  având  funcţia  de  grefier   la
Judecătoria Sector 6, CNP ……………., domiciliat în …………………., cunoscând prevederile
art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular -

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului -

1



Societăţi comerciale/ persoană fizică
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

-

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :
03.06.2014                                                          Semnătura:

____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  DUMITRACHE  V.  LAURA-CLAUDIA,  având  funcţia  de  GREFIER,  la
Judecătoria  Sectorului  6  Bucureşti,  CNP  ……………………  domiciliată  în  …………………..,
cunoscând  prevederile  art.292  din  Codul  penal  privind  falsul  în  declaraţii,  declar  pe  propria
răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor sau  demnităţilor publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

1



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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

-

- - - - -

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :04.06.2014
                Semnătura:

____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  DUMITRU  V.  DIANA IONELIA,  având  funcţia  de  grefier,  la  Judecătoria
Sectorului 6 Bucureşti,  CNP …….. domiciliată în  ……..,  cunoscând prevederile art.292 din Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor sau  demnităţilor publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

1



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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

-

- - - - -

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :
                Semnătura:

10.06.2014
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA 2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul  (a)  ŞERBAN  P.  ELENA,  având  funcţia  de  grefier  arhivar  la
Judecătoria  sectorului  6  Bucureşti,  CNP  …………,  domiciliată  în   …………………,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penale privind falsul în declaraţii, declar pe
propria răspundere:

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

Unitatea
Denumire şi adresă

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,  administrare  şi  control  ale
societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/ societăţilor naţionale,
ale  instituţiilor  de  credit,  ale  grupurilor  de  interes  economic,  ale  asociaţilor  sau
fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
Denumire şi adresă

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.               - - -

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

3.1.     Nu sunt membru sindicat

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.                 -                                               

Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar

Beneficiarul de contract,
Nume/prenume/denumirea

şi adresa

Instituţia
constractantă
Denumire şi

adresă

Procedura
în care a

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractului

Titular - - - - - -



Soţ/soţie - - - - - -
Rude de gr. I1 al titularului
Societăţi comerciale/pers.
fizică autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
propfesionale sau 
societăţi civile 
profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguv./Fundaţii/Asociaţii2

- - - - - -

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

Data completării:                 Semnătura:
10.06.2014

1 Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linia ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarul de contract unde, prin calitatea deţinută, 
titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contract, aşa cum sunt definite la pct. 5.



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul, FLIUNDRA I. DANIEL, domiciliat în ., C.N.P. .,  având funcţia de grefier la
Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti  cunoscând prevederile  art.292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria  răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  administrare  şi  control  ale  societăţilor
comerciale,  ale  regiilor  autonome,  ale  companiilor/  societăţilor  naţionale,   ale  instituţiilor  de
credit,  ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori  ale altor organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.      Sind Just                               

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



Societăţi comerciale/ persoană fizică
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

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 definită la pct. 5.

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

Data completării :
10.06.2014                 Semnătura:

____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  GHEORGHE  V.   MARCELA,   având  funcţia  de  grefier,  la  Judecătoria
Sectorului  6  Bucureşti,CNP ……….,   domiciliata  în  …….,  …… şi  cu  reşedinţa în  ………….,
cunoscând  prevederile  art.292  din  Codul  penal  privind  falsul  în  declaraţii,  declar  pe  propria
răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular

Soţ/soţie 

1



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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :
10.06.2014                 Semnătura:

  
                                                                         

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata  GÎSCĂ  G.  ANA  CORINA având  funcţia  de  grefier-arhivar la
Judecătoria  Sectorului  6  Bucureşti,  CNP  ……………,  domiciliata  în  ……………….,
cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular

Soţ/soţie 

1



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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :                                                      Semnătura:
                

          06.06.2014                                                                     

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  Honţaru C.I.  Cerasela Elena, având funcţia de grefier  arhivar la Judecătoria
Sectorului  6  Bucureşti,  CNP  …………….,  domiciliată  în   ……………………….,  cunoscând
prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.                    -  - -

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

3.1.  Sunt membru la sindicatul Projust

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

Rude de gradul 1)   ale titularului - - - - - -

1



Societăţi comerciale/ persoană fizică
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

- - - - - -

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării : 10.06.2014
                Semnătura:

____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata  Andreea  N.  Maria  Jurca,  având  funcţia  de  grefier,  la  Judecătoria
Sectorului 6 Bucureşti,CNP ……, domiciliata în ………, cunoscând prevederile art.292 din
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor sau  demnităţilor publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar :

5.1Beneficiarul de
contract:numele,

prenumele/denumirea şi
adresa

Instituţia
contractant

ă:
denumirea

Procedur
a prin
care a

fost

Tipul
contract

ului

Data
încheier

ii
contract

Durata
contract

ului

Valoar
ea

totală
a



- şi adresa
-

încredinţ
at

contractu
l

       -
ului

       -

       - contra
ctului
     -

Titular
- - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

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 
neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

- - - - - -



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 definită 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,  potrivit  legii  penale,  pentru  inexactitatea  sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

      Data completării :                 Semnătura:      

10.06.2014



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  LEUCA O. LUCREŢIA, având funcţia  de grefier,  la  Judecătoria  Sectorului  6
Bucureşti,CNP …………, domiciliata în …………….., cunoscând prevederile art.292 din Codul penal
privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.                 PROJUST    

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



Societăţi comerciale/ persoană fizică
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :
                Semnătura:

5 IUNIE 2014                                                                            _______________________

2



ANEXA 1

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, MARIN S ELENA, având funcţia de grefier, la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti,
CNP………….., domiciliată  ……………….., cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1. -

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

3.1.                    Membru sindicat „Projust”

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

Societăţi comerciale/ persoană fizică

1



autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

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 definită la pct. 5.

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

Data completării:                 Semnătura:
06.06.2014
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  MATEI  N.  AGLAIA,  având funcţia  de  grefier,  grefierul  –  şef  al  Judecătoriei  Sectorului  6
Bucureşti, CNP ………….., domiciliată în ……………….., cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere, 

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

Unitatea
- 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, 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  alel altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1. -
-
-
-

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

3.1.  SINDJUST
-
-
-

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 şi civile, obţinute sau aflate în derulare în
timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat , local şi
din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
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
contract

ului

Data
încheieri

i
contract

ului

Durata
contract

ului

Valoar
ea

totală
a

contra
ctului

Titular -

Soţ/soţie -

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 

-

1



desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

1) Prin rude degradul 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 definită la pct. 5.

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

Data completării:          Semnătura:

10 iunie 2014

2



ANEXA 2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  Mihăilescu N. Adina-Rodica, având funcţia de grefier în cadrul
Judecătoriei  Sectorului  6 Bucureşti,  domiciliată în ..,  având CNP ……, cunoscând
prevederile  art.  292 din  Codul  penal  privind falsul  în  declaraţii,  declar  pe propria
răspundere:

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

Unitatea
Denumire şi adresă

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,  administrare  şi  control  ale
societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/ societăţilor naţionale,
ale  instituţiilor  de  credit,  ale  grupurilor  de  interes  economic,  ale  asociaţilor  sau
fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
Denumire şi adresă

Calitatea deţinută 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.                 -                                               

Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar

Beneficiarul de contract,
Nume/prenume/denumirea

şi adresa

Instituţia
constractantă
Denumire şi

adresă

Procedura
în care a

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractului

Titular - - - - - -
Soţ/soţie - - - - - -
Rude de gr. I1 al titularului



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

- - - - - -

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

Data completării:                 Semnătura:
10.06.2014

1 Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linia ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarul de contract unde, prin calitatea deţinută, 
titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contract, aşa cum sunt definite la pct. 5.



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  MIHĂILĂ N.  VIRGINIA GABRIELA,  având funcţia  de grefier  la  Judecătoria  Sectorului  6
Bucureşti, CNP________________, domiciliată în ____________________________, cunoscând prevederile art.292
din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere, 

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

Unitatea
- 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, 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  alel altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1. -
-
-
-

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

3.1. – membru SINDJUST.
-
-
-

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 şi civile, obţinute sau aflate în derulare în
timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat , local şi
din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
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
contract

ului

Data
încheieri

i
contract

ului

Durata
contract

ului

Valoar
ea

totală
a

contra
ctului

Titular -

Soţ/soţie -

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 

-

1



desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

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 definită la pct. 5.

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

Data completării:          Semnătura:

10 iunie 2014

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  MIRON I. ALEXANDRA CRISTINA, având funcţia  de grefier la  Judecătoria
Sectorului 6 Bucureşti,  CNP ………………, domiciliată în ……………….., cunoscând prevederile
art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria  răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor
1.1             NU ESTE CAZUL

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.                  NU ESTE CAZUL    

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

3.1.                     NU ESTE CAZUL

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.                   NU ESTE CAZUL         

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

contractu
lui

Titular

NU ESTE CAZUL

Soţ/soţie 

1



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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :                                                    Semnătura:
03.06.2014                 

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, Mitrana M.D. Valentina – Anca, având funcţia de grefier la Judecătoria
Sectorului  6  Bucureşti,  CNP  …………….   domiciliată  în    localitatea  ……………..
cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor sau  demnităţilor publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular - - - - - -



Soţ/soţie - - - - - -

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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

- - - - - -

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
definită  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,  potrivit  legii  penale,  pentru  inexactitatea  sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării: 06.06.2014                                                                      Semnătura:
       



ANEXA 2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata  MĂRCULESCU  M.  MIHAELA,  având  funcţia  de  grefier  la
Judecătoria  Sectorului  6  Bucureşti,  CNP  …………….,  domiciliată  în  ……………,
având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, cunoscând prevederile
art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea
Denumire şi adresă

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,  administrare  şi  control  ale
societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/ societăţilor naţionale,
ale  instituţiilor  de  credit,  ale  grupurilor  de  interes  economic,  ale  asociaţilor  sau
fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
Denumire şi adresă

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.               - - -

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

3.1.  – SINDJUST

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.                 -                                               

Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar

Beneficiarul de contract,
Nume/prenume/denumirea

şi adresa

Instituţia
constractantă
Denumire şi

adresă

Procedura
în care a

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractului

Titular - - - - - -
Soţ/soţie - - - - - -
Rude de gr. I1 al titularului



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

- - - - - -

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

Data completării:                 Semnătura:
06.06.2014

1 Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linia ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarul de contract unde, prin calitatea deţinută, 
titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contract, aşa cum sunt definite la pct. 5.



ANEXA 2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul  (a)  NĂSTASE  I.  MIHAELA,  având  funcţia  de  grefier  arhivar  la
Judecătoria  sectorului  6  Bucureşti,  CNP  …………..,  domiciliată  în   ……………..,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penale privind falsul în declaraţii, declar pe
propria răspundere:

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

Unitatea
Denumire şi adresă

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,  administrare  şi  control  ale
societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/ societăţilor naţionale,
ale  instituţiilor  de  credit,  ale  grupurilor  de  interes  economic,  ale  asociaţilor  sau
fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
Denumire şi adresă

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.               - - -

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

3.1.     Sunt membru de sindicat la PROJUST

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.                 -                                               

Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar

Beneficiarul de contract,
Nume/prenume/denumirea

şi adresa

Instituţia
constractantă
Denumire şi

adresă

Procedura
în care a

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractului

Titular - - - - - -



Soţ/soţie - - - - - -
Rude de gr. I1 al titularului
Societăţi comerciale/pers.
fizică autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
propfesionale sau 
societăţi civile 
profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguv./Fundaţii/Asociaţii2

- - - - - -

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

Data completării:                 Semnătura:
06.06.2014

1 Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linia ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarul de contract unde, prin calitatea deţinută, 
titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contract, aşa cum sunt definite la pct. 5.



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  PĂŞESCU C. ELENA CLAUDIA,  având funcţia  de  grefier,  la  Judecătoria
Sectorului  6  Bucureşti,CNP  ………………,  domiciliată  în  ……………………..,  cunoscând
prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum şi  membru în  asociaţii,  fundaţii  sau alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  administrare  şi  control  ale  societăţilor
comerciale, ale regiilor autonome,  ale companiilor/ societăţilor naţionale,  ale instituţiilor de
credit,   ale  grupurilor  de  interes  economic,  ale  asociaţiilor  sau  fundaţiilor  ori   ale  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.                      - - -
- - -
- - -
- - -

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

3.1.                     MEMBRU ÎN SINDICATUL PROJUST
-
-
-

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 şi civile,  obţinute sau aflate în
derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de
stat sau unde statul este acţionar 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

Valo
area

totală
a

contr
actul

ui

Titular - - - - - -

1



Soţ/soţie - - - - - -

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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

- - - - - -

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :                                                                                Semnătura:
    30.05.2014                                    

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  Popa I Niculae, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti,
CNP …….., domiciliat în  ……….., cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.                    -  - -

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

3.1.  Nu sunt                       

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

Rude de gradul 1)   ale titularului - - - - - -

1



Societăţi comerciale/ persoană fizică
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

- - - - - -

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării : 10.06.2014
                Semnătura:

____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata  POPA  Ş.OANA,  având  funcţia  de  GREFIER la  TRIBUNALUL
BUCUREŞTI – JUDECĂTORIA SECTORULUI 6,  CNP  ………..,  cu domiciliul ………,
cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

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,  administrare  şi  control  ale  societăţilor
comerciale,  ale  regiilor autonome,  ale companiilor/ societăţilor naţionale,   ale instituţiilor de
credit,  ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori  ale altor organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor sau  demnităţilor publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar :

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

Instituţia
contractantă:

Procedura
prin care a fost

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea
totală a



denumirea şi
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

- - - - - -

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
definită la pct. 5.

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



Data completării :
                                                  Semnătura:

         10.06.2014



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  POPECI PARASCHIVA, având funcţia de grefier, la Judecătoria Sectorului 6
București, CNP……, domiciliată în …………., cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:

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

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

1



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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

-

- - - - -

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :
                Semnătura:

10.06.2014
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA 2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul (a) RADU N. DANIELA ELVIRA, având funcţia de grefier arhivar la
Judecătoria  sectorului  6  Bucureşti,  CNP ……,  domiciliată  în   ………….,  cunoscând
prevederile  art.  292  din  Codul  penale  privind  falsul  în  declaraţii,  declar  pe  propria
răspundere:

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

Unitatea
Denumire şi adresă

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,  administrare  şi  control  ale
societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/ societăţilor naţionale,
ale  instituţiilor  de  credit,  ale  grupurilor  de  interes  economic,  ale  asociaţilor  sau
fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
Denumire şi adresă

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.               - - -

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

3.1.     Sunt membru de sindicat la PROJUST

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.                 -                                               

Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar

Beneficiarul de contract,
Nume/prenume/denumirea

şi adresa

Instituţia
constractantă
Denumire şi

adresă

Procedura
în care a

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractului

Titular - - - - - -



Soţ/soţie - - - - - -
Rude de gr. I1 al titularului
Societăţi comerciale/pers.
fizică autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
propfesionale sau 
societăţi civile 
profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguv./Fundaţii/Asociaţii2

- - - - - -

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

Data completării:                 Semnătura:
10.06.2014

1 Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linia ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarul de contract unde, prin calitatea deţinută, 
titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contract, aşa cum sunt definite la pct. 5.



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  SELEA M. ELENA, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6
Bucureşti, CNP ……………., domiciliată în …………………., cunoscând prevederile art.292 din
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum şi  membru în  asociaţii,  fundaţii  sau alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  administrare  şi  control  ale  societăţilor
comerciale, ale regiilor autonome,  ale companiilor/ societăţilor naţionale,  ale instituţiilor de
credit,   ale  grupurilor  de  interes  economic,  ale  asociaţiilor  sau  fundaţiilor  ori   ale  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.                      - - -
- - -
- - -
- - -

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

3.1.                     MEMBRU ÎN SINDICATUL SINJUST
-
-
-

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 şi civile,  obţinute sau aflate în
derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de
stat sau unde statul este acţionar 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

Valo
area

totală
a

contr
actul

ui

Titular - - - - - -

1



Soţ/soţie - - - - - -

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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

- - - - - -

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :                                                                                Semnătura:
    03.06.2014                                    

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul  STANCIU D.  ADRIAN, având funcţia  de  grefier  la  Judecătoria  Sectorului  6
Bucureşti, CNP ……., domiciliată în ………., cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  administrare  şi  control  ale  societăţilor
comerciale,  ale  regiilor  autonome,  ale  companiilor/  societăţilor  naţionale,   ale  instituţiilor  de
credit,  ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori  ale altor organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

Rude de gradul 1)   ale titularului - - - - - -

1



Societăţi comerciale/ persoană fizică
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

- - - - - -

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 definită la pct. 5.

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

Data completării :
                                                  Semnătura:

10.06.2014
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA 2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata  STEGĂRESCU  M.  ALINA-ANCA-MIHAELA,  având  funcţia  de
grefier la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, CNP ….., domiciliată în ………., având
funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti,  cunoscând prevederile art.
292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea
Denumire şi adresă

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,  administrare  şi  control  ale
societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/ societăţilor naţionale,
ale  instituţiilor  de  credit,  ale  grupurilor  de  interes  economic,  ale  asociaţilor  sau
fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
Denumire şi adresă

Calitatea deţinută 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.                 -                                               

Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar

Beneficiarul de contract,
Nume/prenume/denumirea

şi adresa

Instituţia
constractantă
Denumire şi

adresă

Procedura
în care a

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractului

Titular - - - - - -
Soţ/soţie - - - - - -
Rude de gr. I1 al titularului



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

- - - - - -

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

Data completării:                 Semnătura:
12.06.2014

1 Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linia ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarul de contract unde, prin calitatea deţinută, 
titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contract, aşa cum sunt definite la pct. 5.



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  TENDER V.  NICOLETA MARIA,  având funcţia  de grefier  la  Judecătoria
Sectorului 6 Bucureşti, CNP ……………., domiciliată în ………………., cunoscând prevederile art.
292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria  răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum şi  membru în  asociaţii,  fundaţii  sau alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  administrare  şi  control  ale  societăţilor
comerciale, ale regiilor autonome,  ale companiilor/societăţilor naţionale,  ale instituţiilor de
credit,  ale  grupurilor  de  interes  economic,  ale  asociaţiilor  sau  fundaţiilor  ori  ale  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.                      - - -
- - -
- - -
- - -

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

3.1.                     MEMBRU ÎN SINDICATUL PROJUST
-
-
-

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 şi civile,  obţinute sau aflate în
derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice  finanţate de la
bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de
stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar :

5.1  Beneficiarul de
contract:numele,

prenumele/denumirea şi
adresa

Instituţia
contractant

ă:
denumirea
şi adresa

Procedur
a prin
care a

fost
încredinţ

at
contractu

l

Tipul
contract

ului

Data
încheier

ii
contract

ului

Durata
contract

ului

Val
oar
ea
tot
ală
a

con
tra

1



ctul
ui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

Rude  de  gradul1) ale
titularului

- - - - - -

Societăţi comerciale/ persoană
fizică autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, 
societăţi civile profesionale 
sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere 
limitată care desfăşoară 
profesia de avocat/ 
Organizaţii 
neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

- - - - - -

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. 

2



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

Data completării :                                                                                Semnătura
    06.06.2014                                    

3



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  TIMOFTICIUC  C.  CORNELIA,  având  funcţia  de  grefier  la  Judecătoria
Sectorului  6  Bucureşti,  CNP  ……………,  domiciliată  în  ………………………….,  cunoscând
prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:

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

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

1



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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

-
- - - - -

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :                                                   Semnătura:
    30.05.2014

       

2



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, TOMA C. PAULA CRISTINA, având funcţia de grefier, la Judecătoria Sectorului
6 Bucureşti,  CNP2871014226848,  domiciliata  în  SAT GURA-BOHOTIN, COM GORBAN, JUD.
IAŞI cunoscând prevederile  art.292 din Codul  penal  privind  falsul  în  declaraţii,  declar  pe  propria
răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  administrare  şi  control  ale  societăţilor
comerciale,  ale  regiilor  autonome,  ale  companiilor/  societăţilor  naţionale,   ale  instituţiilor  de
credit,  ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori  ale altor organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



Societăţi comerciale/ persoană fizică
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

-

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 definită la pct. 5.

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

Data completării :
                         Semnătura:

10.06.2014
_______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,TUDOR  C  NICOLETA  ,  având  funcţia  de  grefier-arhivar,  la  Judecătoria
Sectorului 6 Bucureşti,CNP…………._, domiciliata în ………………., cunoscând prevederile art.292
din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.          Nu sunt membru sindical           

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



Societăţi comerciale/ persoană fizică
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :
10.06.2014
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA 2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, UNGUREANU   I.  MIHAELA, având funcţia de grefier, la Judecătoria Sectorului
6 Bucureşti,  CNP  ,……., domiciliată  în …………., cunoscând prevederile  art.292 din Codul penal
privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:

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

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



Societăţi comerciale/ persoană fizică
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

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 definită la pct. 5.

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

Data completării:                 Semnătura:

 10.06.2014

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, Vasilescu G. Eduard Mădălin,  având funcţia  de grefier   la Judecătoria
Sector 6, CNP ., domiciliat în ., cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular -

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului -

1



Societăţi comerciale/ persoană fizică
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

-

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :
10.06.2014                                                          Semnătura:

____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA 2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/subsemnata VOICU T. MIHAELA CAMELIA, având funcţia de grefier
la  Judecătoria  sectorului  6,  CNP  …………….,  domiciliată  în  ………………,  cunoscând
prevederile  art.  292  din  Codul  penal  privind  falsul  în  declaraţii,  declar  pe  propria
răspundere:

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

Unitatea
Denumire şi adresă

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,  administrare  şi  control  ale
societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/ societăţilor naţionale,
ale  instituţiilor  de  credit,  ale  grupurilor  de  interes  economic,  ale  asociaţilor  sau
fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
Denumire şi adresă

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.               - - -

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

3.1.    sindicatul SINDJUST

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.                 -                                               

Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice

finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi
comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar

Beneficiarul de contract,
Nume/prenume/denumirea

şi adresa

Instituţia
constractantă
Denumire şi

adresă

Procedura
în care a

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractului

Titular - - - - - -
Soţ/soţie - - - - - -
Rude de gr. I1 al titularului
Societăţi comerciale/pers.
fizică autorizată/Asociaţii 

- - - - - -

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



familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
propfesionale sau 
societăţi civile 
profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguv./Fundaţii/Asociaţii2

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

Data completării:                 Semnătura:
06.06.2014

2 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarul de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contract, aşa cum sunt definite la pct. 5.

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, ZAHARIA D. FLORINA , având funcţia de grefier  la Judecătoria Sector 6,
CNP ………, domiciliată în ………, cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:

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

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor sau  demnităţilor publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular -

Soţ/soţie 

1



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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

-

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :
10.06.2014                                                          Semnătura:

____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  ZUICĂ D. ALINA-VIORELA,  având funcţia  de grefier  şef secţie  penală,  la
Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, CNP …………, domiciliata în …………… cunoscând prevederile
art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:

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

Unitatea
- 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,  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   alel  altor
organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

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  şi  civile,  obţinute  sau  aflate  în
derulare  în  timpul  exercitării  funcţiilor,  mandatelor  sau demnităţilor  publice  finanţate  de  la
bugetul de stat , local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat
sau unde statul este acţionar 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

contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -
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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 neguvernamentale/ 
Fundaţii/Asociaţii 2)

-

- - - - -

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 definită 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, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării :
                Semnătura:

05.06.2014
____________________                                                                            _______________________
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