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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 

 Subsemnata ANDRIAN GR.VALENTINA, având funcţia de grefier arhivar la Judecătoria 
Sectorului 6, CNP …….., domiciliată în Bucureşti, ……………., cunoscând prevederile art. 292 din 
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 
deţin următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

sector 4 1 2011 49 mp 1/1 cumpărar
e 

proprietar 

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

 
II. BUNURI MOBILE 

 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

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

  
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
 

III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri 
imobile înstrăinate în ultimele 12 luni 

 
Natura bunului 

înstrăinat 
Data 

înstrăinării 
Persoana către care s-

a înstrăinat 
Forma 

înstrăinării 
Valoarea  

 
IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândiri

i 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 
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1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de 
economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 Euro. 

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate. 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul * Valuta  Deschis în 

anul  
Sold/ valoarea la zi  

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  
 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

 Contractat în anul  Scadent la Valoare 
 
 

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

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      ……………     

    
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 

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

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    
ANDRIAN VALENTINA Judecătoria Sector 6 Grefier-arhivar 40.145 
    
1.2. Soţ/Soţie    
    
1.3. Copii    

ARCAN LUIZA-
NICOLETA 

UNIVESITATEA 
DIMITRIE CANTEMIR 

STUDENTĂ  

    
2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
1.3. Copii     

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
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1.3. Copii    
-    

 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 

inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
Data completării:                           Semnătura:                                                           
28.05.2015 
 

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.i 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
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                                            ANEXA 1 
 

 
D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  

 
 

 Subsemnatul (a)  ANGHELESCU ŞT RĂZVAN-FLORIN, având funcţia de grefier-
arhivar,  la Judecătoria Sector 6 Bucuresti, CNP ………… domiciliata in Sat Bratovoeşti, 
……………….., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penale privind falsul în declaraţii, 
declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 
 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

II. BUNURI MOBILE 
 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 
mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

 
Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 

fabricaţie 
Modul de dobândire 

Autoturism VW Golf 1 2000 cumpărare 
 

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

  
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
 

III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri 
imobile înstrăinate în ultimele 12 luni 

 
Natura bunului 

înstrăinat 
Data 

înstrăinării 
Persoana către care s-

a înstrăinat 
Forma 

înstrăinării 
Valoarea  

 
IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 
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1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme  echivalente de 
economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 Euro. 

Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 
străinătate. 

Instituţia care administrează şi 
adresa acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în 
anul  

Sold/ valoarea la zi  

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

- NU - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de Euro 

Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 
Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de 

valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii 
autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, 
inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror 
valoare individuală depăşeşte 500 EURO* 

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ / Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 

de gradul I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare). 
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Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    
ANGHELESCU 
RĂZVAN-FLORIN 

SC PETRODOMA SRL VÂNZĂTOR 5250 

1.2. Soţ/Soţie    
    

1.3. Copii    
    

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
1.3. Copii     

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

-    
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
 
 
Data completării:              Semnătura: 
 
17.08.2015 
________________________________________________________________________

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.1 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
. 
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 Subsemnata ANGHEL GH. MARIANA, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, CNP 
…………….., domiciliată în Bucureşti, ………….., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, 
declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Bucureşti, ………… (2) 2004 70 1/3 Moştenire Anghel Aurelia, 
Anghel 

Mariana, 
Anghel Doina 

Bucureşti, …………. (2) 2006 77 1/1 Hot. Jud. Anghel 
Mariana 

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

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 
supuse înmatriculării, potrivit legii 

 
Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

- - - - - 
 

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

Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 
momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 
12 luni 
Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a 

înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea  

- - - - - 
IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în anul  Sold/ valoarea la zi  

- - - - - 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Com.Oarja, ……… (1) 2004 1 ha 1/3 Moştenire Anghel 
Aurelia, 
Anghel 

Mariana, 
Anghel 
Doina 

Bucureşti, ……… (3) 2006 169 mp 1/1 Hot. Jud. Anghel 
Mariana 
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      * Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente ( inclusiv card ); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri 
de investiţii sau echivalente , inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului 
fiscal anterior).  

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

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota de 
participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale 
în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate  

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
- - - - 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice 
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare 
individuală depăşeşte 500 EURO* 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul generator 

de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      ……………     

 - - - 
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat ( potrivit 

art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ). 
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 
Nume, adresă 

Serviciul prestat/ obiectul 
generator de venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    
Anghel Mariana Judecătoria Sectorului 6 

Bucureşti-str. Ştirbei Vodă 
nr.115, sector 1 

Grefier 71168 

    
1.2. Soţ/Soţie    

    

1.3. Copii    
    

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 



 3

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
1.3. Copii     

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

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

incomplet al datelor menţionate 
Data completării:              Semnătura: 

____27.05.2015__________________

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.1 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
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ANEXA 1 
 

 
D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  

 
 

 Subsemnata ANIŢEI V. VICTOR GABRIEL având funcţia de grefier, la Judecătoria 
Sector 6 Bucureşti, CNP ………….., domiciliat in Bucuresti, …………., cunoscând prevederile 
art. 292 din Codul penale privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună 
cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Bragadiru, ………. 1 2009 69,04 
m.p. 

100% cumpărare Aniţei 
Victor 

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

 
 

II. BUNURI MOBILE 
 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 
mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

 
Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 

fabricaţie 
Modul de dobândire 

- - - - - 
 

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

  
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

 
 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

- - - - - - - 
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III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri 
imobile înstrăinate în ultimele 12 luni 

 
Natura bunului 

înstrăinat 
Data 

înstrăinării 
Persoana către care s-

a înstrăinat 
Forma 

înstrăinării 
Valoarea  

  -   
 

IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate. 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul * Valuta  Deschis în 

anul  
Sold/ valoarea la zi  

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 
 

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

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  
 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
BANCA COMERCIALA ROMANA 2009 2039 39.900 euro 

    
 
 

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

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1. Titular    

- - - - 
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

-    
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 

de gradul I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    
 Aniţei Victor Gabriel Tribunalul Bucureşti,  

B-dul..Unirii nr.37 
grefier 61622 

1.2. Soţ/Soţie    
 - - - 
1.3. Copii    

-    
2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    
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-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
1.3. Copii     

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

-    
 
 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
 
Data completării: 28.05.2015             Semnătura: 
 
 
________________________________________________________________________

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.1 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
. 
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 
 

 Subsemnatul ASAN CĂTĂLIN având funcţia de Grefier la Judecătoria Sectorului 6 
Bucureşti, CNP ……….., domiciliată în mun. Giurgiu …………, cunoscând prevederile art. 292 
din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu 
familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

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

 
 
II. BUNURI MOBILE 

 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

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

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

  

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândiri

i 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
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Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

 
III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri 

imobile înstrăinate în ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
înstrăinării 

Persoana către care s-
a înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea  

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

 
IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate. 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul * Valuta  Deschis în 

anul  
Sold/ valoarea la zi  

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

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

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

* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 
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 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 
5.000 Euro pe an: 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  
 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
- - - - 
- - - - 

- - - - 
- - - - 

 
 

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

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      …………… -                      -  - 

 - - - 
1.2. Soţ / Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 

de gradul I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare ). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular - - - 
              - -                 - - 
              -                   -                 -                 -  
1.2. Soţ/Soţie - - - 
               - - -                 - 

1.3. Copii                  - - - 
-                  - - - 

2.  Venituri din  activităţi independente 
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1.1. Titular - - - 
- - - - 

1.2. Soţ/Soţie                   -                 -                 - 
- - - - 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie,etc.                   -                 -                 - 

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie                  -                 -                 - 

-                  - - - 
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie                  -                 -                 - 

- - - - 
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie                  -                 -                 - 

-                  - - - 
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie                  -                 -                 - 

-                  - - - 
1.3. Copii                   -                 -                - 

-                  - -                - 
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie                  -                 -                 - 

-                  - - - 
1.3. Copii                  -                 -                 - 

-                  - - - 
 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
Data completării:              Semnătura: 
    13.02.2015 

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.i 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 
 

 Subsemnata BABĂ  M. TĂNŢICA, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 
Bucureşti, CNP …….., domiciliată în Bucureşti, …………., cunoscând prevederile art. 292 din 
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 
deţin următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

 
 
II. BUNURI MOBILE 

 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

- - - - - 
 

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

  
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

 
III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri 

imobile înstrăinate în ultimele 12 luni 
 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândiri

i 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

- - - - - - - 



 2

Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
înstrăinării 

Persoana către care s-
a înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea  

- - - - - 
 

IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate. 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul * Valuta  Deschis în 

anul  
Sold/ valoarea la zi  

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  
 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
- - - - 

 
 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de 
valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi 
comerciale, regii autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii 
publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări 
de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 500 
EUR 
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresă 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      ……………     
1.2. Soţ / Soţie - - - 
1.3. Copii    

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 
de gradul I şi II. 

 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare ). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
Babă Tănţica Tribunalul Bucureşti grefier 70.327 
1.3. Copii    
2.  Venituri din  activităţi independente 
1.2. Soţ/Soţie    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 
1.2. Soţ/Soţie,etc. - - - 
4. Venituri din investiţii 
1.2. Soţ/Soţie    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 
1.2. Soţ/Soţie    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 
1.2. Soţ/Soţie    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 
1.2. Soţ/Soţie    
1.3. Copii     
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 
1.2. Soţ/Soţie    
1.3. Copii    

 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 

inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
Data completării: 28.05.2015            Semnătura: 
________________________________________________________________________
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 
 

 Subsemnata BUCICĂ  C. ELENA, având funcţia de grefier la Judecătoria 
Sectorului 6 Bucureşti, CNP ………, domiciliată în Bucureşti, str………., cunoscând 
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie 
răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

 
2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Bucureşti, ……. Apartam
ent 

1984 38 mp. 50% Cumpărare Bucică 
Elena 
 

      Bucică  
Viorel 

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

 
 
II. BUNURI MOBILE 

 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

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

  
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri 
imobile înstrăinate în ultimele 12 luni 

 
Natura bunului 

înstrăinat 
Data 

înstrăinării 
Persoana către care s-

a înstrăinat 
Forma 

înstrăinării 
Valoarea  

- - - - - 
IV. ACTIVE FINANCIARE 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândiri

i 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

- - - - - - - 
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1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de 

economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 Euro. 

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate. 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul * Valuta  Deschis în 

anul  
Sold/ valoarea la zi  

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

 
 

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

 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
Banca Piraeus  2007 2022 50195 chf 

BCR SA  2013 2018 22.000.000 
ron 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de 

valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii 
autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, 
inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror 
valoare individuală depăşeşte 500 EURO* 

 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 

de gradul I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare ). 
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Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    

 
BUCICĂ  C. ELENA 

Tribunalul Bucureşti,  
(Judecătoria Sector 6) 

Bd. Unirii, nr. 37,  
sector 3, Bucureşti,   

 
Funcţia de grefier / 

Salariu 

 
57874 

(conform adeverinţei 
de venit pe 2014) 

 - - - 
 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
       Data completării:              Semnătura: 

29.05.2015 
________________________________________________________________________

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

2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor.
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 

 Subsemnata BUJOR T. LILIANA, având  funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, CNP- ………., 
domiciliată în Bucureşti, ……….., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie 
răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Bucureşti, …… 1 2006 35 mp ½ Contract de 
vânzare 

cumpărare  

Bujor Ion Sorin 
şi Bujor Liliana 

Comuna Răteşti, sat. 
Nejlovelu, …….. 

3 2007 1524 mp „ „ „ 

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

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 
supuse înmatriculării, potrivit legii 

 
Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism Dacia Logan 1 2006 Contract de vânzare 
cumpărare 

Autoturism Skoda Octavia 1 2013 „ 
 

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

Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 
momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 
12 luni 
Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a 

înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea  

- - - - - 
IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în anul  Sold/ valoarea la zi  

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Comuna Răteşti, sat. 
Nejlovelu………. 

3 2007 1200 mp ½ Contract de 
vânzare 

cumpărare 

Bujor Ion 
Sorin şi 

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

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota de 
participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale 
în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate  

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
PORCHE BANK 2013 2018 10.000 EURO 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice 
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare 
individuală depăşeşte 500 EURO* 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul generator 

de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      ……………     

    
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat ( potrivit 

art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ). 
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 
Nume, adresă 

Serviciul prestat/ obiectul 
generator de venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    
Bujor Liliana Tribunalul Bucureşti 

(Judecătoria sector 6 
Bucureşti), Bld. Unirii nr.37, 

sector 3 

Grefier Conform fişei fiscale 

    
1.2. Soţ/Soţie    

Bujor Ion Sorin U.M.0356 Cadru militar confidenţial 

1.3. Copii    
Bujor Maria Elisabeta  Elev Alocaţie lunară 

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc.    
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4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
1.3. Copii     

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

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

incomplet al datelor menţionate 
Data completării:              Semnătura: 

____29.05.2015__________________

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.1 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
                                            

Notă: Menţionez că locuiesc la adresa de domiciliu indicat mai sus, în baza 
contractului de închiriere încheiat cu U.M. 0461 Bucureşti. 
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D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 
 Subsemnatul (a) Bâlteanu V. Maria-Carmen, având funcţia de grefier la 
Judecătoria sectorului 6 Bucureşti, CNP ………, domiciliată în loc. Craiova, ………….. 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penale privind falsul în declaraţii, declar pe 
proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Cate
goria
* 

Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

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

 
II. BUNURI MOBILE 

 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

Nu deţin     
     
- - - - - 
- - - - - 

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

  
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Nu deţin - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
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Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
Nu deţin - - 

- - - 
- - - 
- - - 

 
 

III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri 
imobile înstrăinate în ultimele 12 luni 

 
Natura bunului 

înstrăinat 
Data 

înstrăinării 
Persoana către care s-

a înstrăinat 
Forma 

înstrăinării 
Valoarea  

          Nu  - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

 
IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate. 
Instituţia care 

administrează şi 
adresa acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în 
anul  

Sold/ valoarea la zi  

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

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

Nu  - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
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   NU 
  

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
Nu  - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de 

valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii 
autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, 
inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror 
valoare individuală depăşeşte 500 EURO* 

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1. Titular - - - 

 - - - 
1.2. Soţ / Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 

de gradul I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular - - - 
Bâlteanu Maria-
Carmen 

Tribunalul Bucureşti grefier 51060 

1.2. Soţ/Soţie - - - 
 - - - 
1.3. Copii - - - 

 - - - 
 - - - 

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 



 4

1.1. Titular - - - 
-    

1.2. Soţ/Soţie,etc.    
 

4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
1.3. Copii     

-    
8. Venituri din alte surse 

-    
- - - - 
    

1.2. Soţ/Soţie    
- - - - 

1.3. Copii    
-    

 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 

inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate 
Data completării:              Semnătura: 
-
_____28.05.2015__________________________________________________________
_________

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.1 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor 
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 
 

 Subsemnatul Băgenac Narcis George având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 
6 Bucureşti, CNP …….., domiciliată în Buzau ………… cunoscând prevederile art. 292 din 
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 
deţin următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

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

 
 
II. BUNURI MOBILE 

 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

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

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

  

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândiri

i 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
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Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

 
III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri 

imobile înstrăinate în ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
înstrăinării 

Persoana către care s-
a înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea  

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

 
IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate. 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul * Valuta  Deschis în 

anul  
Sold/ valoarea la zi  

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

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

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

* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 
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 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 
5.000 Euro pe an: 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  
 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
- - - - 
- - - - 

- - - - 
- - - - 

 
 

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

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      ……………     

    
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 

de gradul I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare ). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular - - - 
    
    
1.2. Soţ/Soţie    

    

1.3. Copii    
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2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
1.3. Copii     

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

-    
 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
Data completării:              Semnătura: 
________________________________________________________________________

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

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 Subsemnatul Bălan M. Ion Cristian, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, CNP ………., 
domiciliat în Târgu Jiu, ……………, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 
proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona 
 

Categoria* 
 

Anul 
dobândirii 

 

Suprafaţa 
 

Cota 
parte 

 

Modul de 
dobândire 

 

Titularul 2 

 

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

II. BUNURI MOBILE 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 

supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

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

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

Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 
momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 
12 luni 
Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a 

înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea  

- - - - - 
IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în anul  Sold/ valoarea la zi  

Banca Transilvania - Bd. Republicii nr. 15, 
Ploieşti, jud. Prahova 

Cont curent lei 2012 27.800 

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

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

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota de 
participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

 - - - - - - 
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* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale 
în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate  

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
- - - - 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice 
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare 
individuală depăşeşte 500 EURO* 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul generator 

de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.     - - - - 

    
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat ( potrivit 

art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ). 
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 
Nume, adresă 

Serviciul prestat/ obiectul 
generator de venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular Tribunalul Bucureşti – 

Judecătoria sect. 6, str. Ştirbei 
Vodă nr. 115 sect. 1, Bucureşti 

Contract individual de 
muncă 

30109 

    
    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

    

1.3. Copii - - - 
    

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie,etc. - - - 

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

-    
5. Venituri din pensii 
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1.1. Titular - - - 
-    

1.2. Soţ/Soţie    
-    

6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
1.3. Copii     

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

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

incomplet al datelor menţionate 
Data completării:              Semnătura: 

_______28.05.2015_______________

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.1 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 
 

 Subsemnata  BĂLTIN C. MONICA având funcţia de grefier arhivar la Judecătoria 
Sectorului 6 Bucureşti, CNP …………, domiciliată în Călăraşi, ……………., cunoscând 
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, 
că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

 
 
II. BUNURI MOBILE 

 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

-     
 

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

  
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

 
III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri 

imobile înstrăinate în ultimele 12 luni 
 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândiri

i 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

-       
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Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
înstrăinării 

Persoana către care s-
a înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea  

- - - - - 
 

IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate. 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul * Valuta  Deschis în 

anul  
Sold/ valoarea la zi  

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  
 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
-    

 
 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de 
valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii 
autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, 
inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror 
valoare individuală depăşeşte 500 EURO* 
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      ……………     

    
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 

de gradul I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare ). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1 Titular BĂLTIN 
MONICA 

Judecătoria sector 6  Grefier arhivar 14528 

    
    
1.2. Soţ/Soţie    

    

1.3. Copii    
    

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    
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-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
1.3. Copii     

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

-    
 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
Data completării: 28.05.2015             Semnătura: 
________________________________________________________________________

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



ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 Subsemnata, BĂRĂSCU I. ROMINA ELENA, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, CNP 
………, domiciliată în sat Petreşti, …………, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar 
pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 

Suprafaţa Cota 

parte 

Modul de 

dobândire 

Titularul 2 

- - - - - - - 

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

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 
supuse înmatriculării, potrivit legii 

 
Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

- - - - - 

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

Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 
momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

- - - 

III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 
Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a 

înstrăinat 

Forma înstrăinării Valoarea  

- - - - - 

IV. ACTIVE FINANCIARE 
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv 

cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro. 
 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi adresa 

acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în anul  Sold/ valoarea la zi  

- - - - - 

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

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

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota de 

participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 

Suprafaţa Cota 

parte 

Modul de 

dobândire 

Titularul 2 

- - - - - - - 



* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale 
în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate  

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 

- - - - 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice 
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare 
individuală depăşeşte 500 EURO* 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 

Serviciul prestat/obiectul generator 

de venit 

Venitul 

anual 

încasat 

1.1.      …………… -   - - 

 - - - 

1.2. Soţ / Soţie - - - 

- - - - 

1.3. Copii - - - 

- - - - 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat ( potrivit 

art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ). 
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 

Serviciul prestat/ obiectul 

generator de venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 

1.1. Titular    

 

Bărăscu I. Romina Elena  

Tribunalul Bucureşti,  

(Judecătoria Sector 6) 

Bd. Unirii, nr. 37,  

sector 3, Bucureşti,   

 

Funcţia de grefier / Salariu 

 

30390 

(conform adeverinţei de 

venit pe 2014) 

- - - - 

1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 

1.3. Copii - - - 

- - - - 

2.  Venituri din  activităţi independente 

1.1. Titular - - - 

-    

1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

1.1. Titular - - - 

- - - - 

1.2. Soţ/Soţie,etc. - - - 

 

4. Venituri din investiţii 

1.1. Titular - - - 

- - - - 



1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 

5. Venituri din pensii 

1.1. Titular - - - 

- - - - 

1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 

6. Venituri din activităţi agricole 

1.1. Titular - - - 

-    

1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    

7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 

1.1. Titular - - - 

-    

1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 

1.3. Copii  - - - 

- - - - 

8. Venituri din alte surse 

1.1. Titular - - - 

- - - - 

1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 

1.3. Copii - - - 

- - - - 

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

 
        Data completării:                                Semnătura: 
             28.05.2015 
______________________                                                                                                     ______________________ 
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
Subsemnata, CHIBRIT G. ANCA ELENA, având funcţia de  grefier registrator, la Judecătoria Sectorului 6 
Bucuresti ,CNP ………., domiciliată în com. Niculiţel, …………., cunoscând prevederile art.292 din Codul 
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele : 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona 
 

Categoria* 
(1) 

Anul  Suprafaţa 
 

Cota  Modul de  Titularul 2 

 
       

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

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 
supuse înmatriculării, potrivit legii 

 
Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

 - - - - 
 

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

Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 
momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 
12 luni 
Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a 

înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea  

- - - - - 
IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în anul  Sold/ valoarea la zi  

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

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

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota de 
participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale 
în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate  

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
- - - - 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice 
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare 
individuală depăşeşte 500 EURO* 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul generator 

de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      

CHIBRIT ANCA-ELENA 
Tribunalul Bucureşti,  
(Judecătoria Sector 6) 
Str. Danielopol, nr. 2-4,  

Bucureşti,   

GREFIER 
REGISTRATOR/SALARIU 

16394 

    
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat ( potrivit 

art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ). 
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 
Nume, adresă 

Serviciul prestat/ obiectul 
generator de venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular Tribunalul Bucureşti – 

Judecătoria sect. 6, str. Ştirbei 
Vodă nr. 115 sect. 1, Bucureşti 

Contract individual de 
muncă 

 

    
    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

    

1.3. Copii - - - 
    

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie,etc. - - - 

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    
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-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
1.3. Copii     

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

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

incomplet al datelor menţionate 
Data completării:              Semnătura: 

_______29.05.2015_______________

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.1 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 
 

 Subsemnatul COICIU V. CORNEL, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, CNP 
…….., domiciliat în  Com. Brăneşti, ………., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în 
declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Com. Brăneşti, ………. (2) 2013 120mp 1/1 Construire 
conf. 

Autorizaţie 
nr. 

143/13.05.2
009          şi 

proces-
verbal de 

recepţie nr. 
30/27.03.20

13 

Coiciu 
Cornel, 

Coiciu Adina-
Iuliana 

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de fabricaţie Modul de dobândire 
Autoturism Renault 1 2005 cumpărare 

- - - - - 
 

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

  
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 
României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

 
III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni 
 
Natura bunului 

înstrăinat 
Data înstrăinării Persoana către care s-a 

înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea  

- - - - - 
 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Com. 
Brăneşti………… 

(3) 2008 272mp 1/1 Vânzare- 
cumpărare 

Coiciu 
Cornel, 
Coiciu 
Adina-
Iuliana 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în 
anul  

Sold/ valoarea la zi  

- - - - - 

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

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

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota de 
participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau 
părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate  

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

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
- -- - - 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/ societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte 
asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 500 EURO* 

 
 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresă 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      ……………     

    
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat ( 

potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ). 
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 
Nume, adresă 

Serviciul prestat/ obiectul 
generator de venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    
Coiciu Cornel Judecătoria Sector 6, str. 

Ştirbei Vodă, nr. 115, sector 
1. 

grefier 36909 

    
1.2. Soţ/Soţie    

Coiciu Adina-Iuliana Liceul Tehnologic „Cezar 
Nicolau”- Brăneşti – com. 
Brăneşti, bd. I.C. Brătianu, 

nr. 1, jud. Ilfov, 

profesor 31552 

1.3. Copii    

- - - - 
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2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie,etc. - - - 

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii  - - - 

- - - - 
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

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

incomplet al datelor menţionate 
 

Data completării:       Semnătura: 
28.05.2015 
______________________                                                                                                     ______________________ 

 

 

 

 

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.1 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 
 
 

 Subsemnata COMAN D.MIHAELA, având funcţia de grefier, la Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, CNP 
……….., domiciliată în Bucureşti, ……………., cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în 
declaraţii, declar pe propria   răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria
* 

Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Bucureşti, ……… 2 2006 41,84 m.p.  Vânzare-

cumpărare 

Coman 

Mihaela/ 

Gheorghiu 

Traian 

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

- - - - - 
 

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

Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 
României la momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate 
în ultimele 12 luni 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat 

Forma înstrăinării Valoarea  

- - - - - 
IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în 
anul  

Sold/ valoarea la zi  

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota de 
participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni 
sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate  

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

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/ societăţi naţionale 
sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau 
alte asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 500 EURO* 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      …………… -   - - 

 - - - 
1.2. Soţ / Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ). 
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 
Nume, adresă 

Serviciul prestat/ obiectul 
generator de venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    
 COMAN D. MIHAELA TRIBUNALUL BUCUREŞTI Grefier la Judecătoria 

Sectorului 6 Bucureşti 
70688 lei 
(conform adeverinţei de 
venit pe anul 2014) 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 
GHEORGHIU DIANA 
ANDREEA 

Alocaţie de stat pentru copii  504 lei 

1.3. Copii - - - 
- - - - 

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie,etc. - - - 

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
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1.2. Soţ/Soţie - - - 
- - - - 

5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii  - - - 

- - - - 
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate 
 

        Data completării:                                Semnătura: 
             2.06.2015 
______________________                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.1 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 
 

 Subsemnata, CONSTANTIN F. ALINA – DANIELA, având funcţia de Grefier la Judecătoria Sectorului 
6 Bucureşti, CNP ………., domiciliată în Bucuresti…………., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi 
datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria
* 

Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Com. Teişani, sat. 

Ştubeiu ……… 

Casă de 

locuit 

2011 93 m2 1 / 1  vânzare -

cumpărar

e 

Constantin 

Alina -

Daniela 

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

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

 
II. BUNURI MOBILE 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

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

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

  
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 
României la momentul declarării. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Com. Teişani, sat. 

Ştubeiu …………. 

Intravilan 2011 1074 nr 1/1 vânzare -

cumpărar

e 

Constantin 

Alina - 

Daniela 

- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
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Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

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

 
III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate 

în ultimele 12 luni 
 
Natura bunului 

înstrăinat 
Data înstrăinării Persoana către care s-a 

înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea  

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

 
IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în 
anul  

Sold/ valoarea la zi  

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

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

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

a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota de 
participare 

Valoarea totală la zi 

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

* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni 
sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  
 

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

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 
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Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
RBS România preluat de UniCredit (credit) 31.05.2011 2041 38250 Euro 
RBS România preluat de Unicredt (credit) 03.11.2011 2018 19564 LEI 

RBS România preluat de Unicredit (card credit) 03.11.2011 - 6100 LEI 
Cetelem (card credit) 2012 - 10500 LEI 

 
 

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

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      …………… -                      -  - 

 - - - 
1.2. Soţ / Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ). 
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 
Nume, adresă 

Serviciul prestat/ obiectul 
generator de venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular - - - 
Constantin Alina – Daniela Tribunalul Bucureşti 

 
Grefier 64656 lei 

              -                   -                 -                 -  
1.2. Soţ/Soţie - - - 
               - - -                 - 

1.3. Copii                  - - - 
-                  - - - 

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie                   -                 -                 - 

- - - - 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie,etc.                   -                 -                 - 

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie                  -                 -                 - 

-                  - - - 
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie                  -                 -                 - 

- - - - 
6. Venituri din activităţi agricole 
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1.1. Titular - - - 
- - - - 

1.2. Soţ/Soţie                  -                 -                 - 
-                  - - - 

7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie                  -                 -                 - 

-                  - - - 
1.3. Copii                   -                 -                - 

-                  - -                - 
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie                  -                 -                 - 

-                  - - - 
1.3. Copii                  -                 -                 - 

-                  - - - 
 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
Data completării:              Semnătura: 
    28.05.2015 
 

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.i 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 Subsemnata COSTACHE M. CRISTINA NICOLETA, având funcţia de grefier la Judecătoria 
Sectorului 6 Bucureşti, CNP …………, domiciliată în Bucureşti, …………….. , cunoscând prevederile art. 292 
din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin 
următoarele active şi datorii. 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria
* 

Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Bucureşti 1 2005 58,39 1/2 vânzare 
cumpărare 
cu credit 
ipotecar - 

Costache 
Cristina 
Nicoleta 
Costache 
Bogdan 
Mihail  

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

- Dacia-Logan 1  2006 vânzare-cumpărare 
 

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

Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 
României la momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate 
în ultimele 12 luni 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat 

Forma înstrăinării Valoarea  

- - - - - 
IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în 
anul  

Sold/ valoarea la zi  

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota de 
participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni 
sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate  

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

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
Unicredit Ţiriac 2007 2037 54.000 EUR 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/ societăţi naţionale 
sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau 
alte asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 500 EURO* 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      …………… -   - - 

 - - - 
1.2. Soţ / Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ). 
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 
Nume, adresă 

Serviciul prestat/ obiectul 
generator de venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    

 
COSTACHE CRISTINA 

NICOLETA 

Tribunalul Bucureşti,  
(Judecătoria Sector 6) 

Bd. Unirii, nr. 37,  
sector 3, Bucureşti,   

 
Funcţia de grefier / 

Salariu 

 
67025 lei 

(conform adeverinţei de 
venit pe 2014) 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

COSTACHE BOGDAN 
MIHAIL 

S.C. Girom Internaţional 
S.R.L. 

agent comercial  conform adeverinţei de 
venit pe 2014  

1.3. Copii - - - 
- - - - 

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie,etc. - - - 
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4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii  - - - 

- - - - 
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate 
 

        Data completării:                                Semnătura: 
             28.05.2015 
______________________                                                                                                       
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 
 

 Subsemnatul Dogaru Elena Loredana, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 
6 Bucureşti, CNP: ………. domiciliată în com. Verneşti, ……….., cunoscând prevederile art. 
292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu 
familia1 deţin următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

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

 
 
II. BUNURI MOBILE 

 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

Autoturism Nubira, Daewoo - 2000 Contract de vânzare-
cumpărare 

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândiri

i 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Sat Cândeşti, 
………… 

 

agricol 2012 3000 mp - Contract 
de 

vânzare -
cumpărar

e 

- 

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

  
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

 
III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri 

imobile înstrăinate în ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
înstrăinării 

Persoana către care s-
a înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea  

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

 
IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate. 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul * Valuta  Deschis în 

anul  
Sold/ valoarea la zi  

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

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

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

* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 
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 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 
5.000 Euro pe an: 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  
 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
    
    

- - - - 
- - - - 

 
 

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

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      ……………     

    
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 

de gradul I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare ). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular Judecătoria Buzău, 

mun. Buzău, bd. N. 
Bălcescu, nr.8, jud. 

Buzău 

grefier 27.382 lei 
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1.2. Soţ/Soţie    

    

1.3. Copii    
    

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
1.3. Copii     

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

-    
 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
Data completării:  
20.05.2015             Semnătura: 
________________________________________________________________________

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



ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 
 

 Subsemnatul Dumitrache V. Laura-Claudia având funcţia de grefier la Judecătoria 
Sectorului 6 Bucureşti, CNP ………, domiciliată în Galaţi, ……………., cunoscând prevederile 
art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu 
familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categori
a* 

Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

 
II. BUNURI MOBILE 

 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

- - - - - 
 

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

  
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu 
pe teritoriul României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

 
III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri 

imobile înstrăinate în ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat 

Forma înstrăinării Valoarea  

- - - - - 
 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândiri

i 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

- - - - - - - 



IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate. 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul * Valuta  Deschis în 

anul  
Sold/ valoarea la zi  

BCR refinanţare - 2015 40.966 RON 
      * Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente ( inclusiv card ); (2) Depozit bancar 
sau echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente , inclusiv fonduri private de pensii sau alte 
sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).  

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
Emitent titlu/societatea în care 

persoana este acţionar sau 
asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, 
obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate 
în nume personal 

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

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
- - - - 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea 

de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, 
companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, 
credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare individuală 
depăşeşte 500 EURO* 

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      ……………     

    
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    



- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de 

gradul I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an 

fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare ). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular Tribunalul Bucureşti salariu 30108 Ron  
1.2. Soţ/Soţie    
1.3. Copii    
2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 
1.2. Soţ/Soţie    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 
1.2. Soţ/Soţie,etc.    
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 
1.2. Soţ/Soţie    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 
1.2. Soţ/Soţie    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 
1.2. Soţ/Soţie    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    
1.3. Copii     
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    
1.3. Copii    

 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 

inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
Data completării:              Semnătura: 
__28.05.2015_______________________________________________________ 
 

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.i 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului 

(titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele 
coproprietarilor 
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 Subsemnata DUMITRU V. DIANA IONELIA, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, CNP 
…………, domiciliată în mun. Craiova, ……………., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, 
declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

II. BUNURI MOBILE 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 

supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de fabricaţie Modul de dobândire 
AUTOTURISM CITROEN XSARA COTA DE 1/2 2000 CONTRACT DE VÂNZARE-

CUMPĂRARE ÎN 
COPROPRIETATE CU 
NUMITUL TUDOSIE 
MENOTTY CĂTĂLIN, 

FIECARE COTĂ DE ½ DIN 
AUTOTURISM 

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

Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 
momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 
12 luni 
Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a 

înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea  

- - - - - 
IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în anul  Sold/ valoarea la zi  

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

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

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

Tipul * Număr de titluri/ cota de 
participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale 
în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate  

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
- - - - 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice 
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare 
individuală depăşeşte 500 EURO* 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul generator 

de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.     - -   - - 

 - - - 
1.2. Soţ / Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat ( potrivit 

art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ). 
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 
Nume, adresă 

Serviciul prestat/ obiectul 
generator de venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    

 
DUMITRU DIANA IONELIA 

Tribunalul Bucureşti,  
(Judecătoria Sector 6) 
Str. Danielopol, nr. 2-4,  

Bucureşti,   

 
Funcţia de grefier / Salariu 

 
31859 

(conform adeverinţei de 
venit pe 2014) 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

- - - - 
2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie,etc. - - - 

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
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1.2. Soţ/Soţie - - - 
- - - - 

5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii  - - - 

- - - - 
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

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

incomplet al datelor menţionate 
 

        Data completării:                                Semnătura: 
             28.05.2015 
______________________                                                                                                     ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.1 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
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ANEXA 1 
 

DECLARAŢIE DE AVERE 
 
 

 Subsemnatul FLIUNDRA I. DANIEL, domiciliat în Bucureşti, …………., având funcţia de 
grefier la Judecătoria sectorului 6 Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal 
privind falsul în declaraţii,  declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin 
următoarele active şi datorii. 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Valoarea 
de 

impozitare 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Bucureşti, ……… 3 2015 15,49 
m.p. 

100%  cumpărare Fliundra 
Daniel 

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Valoarea 
impozabilă 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Bucureşti, ………… 1 2015 73 mp 100%  cumpărare Fliundra 
Daniel 

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

II. BUNURI MOBILE 
 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 
mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

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

Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu 
pe teritoriul României la momentul declarării 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
 

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 1000 EUR FIECARE, ŞI 
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

 
Natura bunului 

înstrăinat 
Data 

înstrăinării 
Persoana către care s-

a înstrăinat 
Forma 

înstrăinării 
Valoarea  

 
IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate 
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Instituţia care administrează şi 
adresa acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în 
anul  

Sold/ valoarea la zi  

      * Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente ( inclusiv card ); (2) Depozit 
bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente , inclusiv fonduri private de 
pensii sau alte sisteme cu acumulare 

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro 
Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, 
obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate 
în nume personal 

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

 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
 ……….. NU 
 

V. DATORII 
Debite ( inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, 

bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro 

 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 
Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 

CEC BANK 2015 2045 243000LEI 
 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de 
valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii 
autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, 
inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror 
valoare individuală depăşeşte 300 EURO* 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1. Titular    
1.2. Soţ / Soţie    
1.3. Copii    

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 
de gradul I şi II. 

 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    

FLIUNDRA DANIEL Tribunalul Bucuresti GREFIER  57770 
1.2. Soţ/Soţie    
1.3. Copii    
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 -   
2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular    

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular    

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular    

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular    

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular    

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular    

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii     

- - - - 
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular    

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
 

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora. 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului 

(titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele 
coproprietarilor. 

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

 
  Data completării:               Semnătura: 
  29.05.2015 
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 Subsemnatul GHEORGHE V.  MARCELA,  având funcţia de grefier, la Judecătoria Sectorului 6 
Bucureşti,CNP …………  domiciliata în Bucureşti, ……………. şi cu reşedinţa în București, ………………, 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu 
familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 
                             BUNURI IMOBILE 

1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Municipiul Roşiorii de 
Vede………. 

1 1992 63 mp 1/2 Contract 
vânzare -

cumpărare 

Gheorghe 
George 

Gheorghe 
Marcela 

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

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 
supuse înmatriculării, potrivit legii 

 
Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

     
 

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

Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 
momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

II. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 
12 luni 
Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a 

înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea  

- - - - - 
III. ACTIVE FINANCIARE 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în anul  Sold/ valoarea la zi  

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

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

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
Emitent titlu/societatea în care persoana este Tipul * Număr de titluri/ cota de Valoarea totală la zi 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 
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acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut participare 
- - - - 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale 
în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate  

IV. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
B.C.R 2007 2027 20.000 euro 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice 
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare 
individuală depăşeşte 500 EURO* 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul generator 

de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      ……………     

    
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat ( potrivit 

art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ). 
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 
Nume, adresă 

Serviciul prestat/ obiectul 
generator de venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular GHEORGHE MARCELA salariu 39.718 lei 
 Tribunalul Bucureşti Judecătoria sectorului 6        

Bucureşti 
 

    
1.2. Soţ/Soţie    

    

1.3. Copii    
    

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
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5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
1.3. Copii     

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

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

incomplet al datelor menţionate 
Data completării:  
        28.05.2015                                                    Semnătura: 

______________________

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.1 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
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ANEXA 1 
 
 

DECLARAŢIE DE AVERE 
  

 Subsemnata, GHERASIM V. MARIA-DANIELA, având funcţia de grefier – şef la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, CNP 
…………, domiciliată în Bucureşti, ………….., cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   
răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele : 
BUNURI IMOBILE 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota - parte Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Bucureşti, ………….. 3 2001 9,12 mp Devălmăşie Cumpărare 
 

Gherasim Maricel - 
Gherasim Maria Daniela 

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

2. Clădiri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota - 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Bucureşti, ………….. 1 2001 62.39 mp Devălmăşie Cumpărare Gherasim Maricel - 
Gherasim Maria Daniela  

* Categoriile   indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/ de producţie. 
1) Prin familie se înţelege soţul/ soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 
2) La „ Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului ( titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 
coproprietate, cota - parte şi numele coproprietarilor. 
 

I. BUNURI MOBILE 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse 

înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de fabricaţie Modul de dobândire 
Autoturism DACIA  LOGAN 1 2005 Cumpărare  

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

  
NOTĂ:  
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
NU   

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

luni 
Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care  

        s-a înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea  

NU     
 

III. Active financiare 
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme  echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de  

credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 euro 
NOTĂ:   
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în anul  Sold/ valoare la zi  

BANCA TRANSILVANIA 2 RON  2008 107.665,77 
BANCA TRANSILVANIA 2 RON  2009 44.350,11 

BANCA ING 3 RON 2008 19.304,77 la data de 31 dec. 
2014 
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      * Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente ( inclusiv card ); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau 
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare ( se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

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

depăşeşte 5.000 euro 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

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

Tipul * Număr de titluri/  
Cota de participare 

Valoarea totală la zi 

NU    

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

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

 NOTĂ:  
          Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 euro 
 
 NOTĂ:  

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 
Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 

NU    
 

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul generator 
de venit 

Venitul 
anual 

încasat 
1.1. Titular -   

NU    
1.2. Soţ / Soţie -   

NU    
1.3. Copii -   

NU    
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi  al II- lea. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din 

Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 
 
NOTĂ:  
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/ Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual  încasat 
 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    
Gherasim V. Maria-Daniela Tribunalul Bucureşti, b-dul Unirii 

nr. 37, sector 3 
 
 

Grefier – şef / 
Judecătoria Sectorului 6 

Bucureşti 
 

95.823 de lei 
( salariu şi drepturi salariale 

restante din hotărâri 
judecătoreşti – titluri executorii ) 

1.2. Soţ/soţie    
Gherasim I. Maricel UM 01993 Baza 90 Transport 

Aerian, Otopeni, jud. Ilfov 
Comandant/ 

 Batalion Art. A.A 
49.200 de lei 

1.3. Copii    
    

2.  Venituri din  activităţi independente 
2.1. Titular    

    
2.2. Soţ/soţie    
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3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular    

    
3.2. Soţ/soţie    

 
4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular    

    
4.2. Soţ/soţie    

    
5. Venituri din pensii 
5.1. Titular    

    
5.2. Soţ/soţie    

    
6. Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular    

    
6.2. Soţ/soţie    

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

    
7.2. Soţ/soţie    

    
7.3. Copii     

    
8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular    

    
8.2. Soţ/soţie    

Gherasim V. Maria-Daniela 
 

Şcoala Naţională de Grefieri 
 

Formator  2.093 de lei 
 

8.3. Copii    
    

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

menţionate. 
  Data completării:               Semnătura: 
05 iunie 2015 
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ANEXA 1 
 

DECLARAŢIE DE AVERE 
 
 

 Subsemnata Hontaru C. Cerasela Elena, având funcţia de grefier arhivar, la Judecătoria 
Sectorului 6 Bucureşti,   C.N.P……….., domiciliată în ……………Bucureşti, cunoscând 
prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii,  declar pe proprie răspundere, 
că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Valoarea 
de 

impozitare 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Valoarea 
impozabilă 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

II. BUNURI MOBILE 
 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 
mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

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

Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu 
pe teritoriul României la momentul declarării 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
 

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 1000 EUR FIECARE, ŞI 
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

 
Natura bunului 

înstrăinat 
Data 

înstrăinării 
Persoana către care s-

a înstrăinat 
Forma 

înstrăinării 
Valoarea  

 
IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul * Valuta  Deschis în 

anul  
Sold/ valoarea la zi  

      * Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente ( inclusiv card ); (2) Depozit 
bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente , inclusiv fonduri private de 
pensii sau alte sisteme cu acumulare 
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2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro 
Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, 
obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate 
în nume personal 

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

 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
 ……….. NU 
 

V. DATORII 
Debite ( inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, 

bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro 

 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 
Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de 

valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii 
autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, 
inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror 
valoare individuală depăşeşte 300 EURO* 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1. Titular    
1.2. Soţ / Soţie    
1.3. Copii    

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 
de gradul I şi II. 

 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    

Hontaru C. Cerasela 
Elena 

Tribunalul Bucuresti GREFIER ARHIVAR 7200 

1.2. Soţ/Soţie 
Hontaru Viorel Cosmin 

S.C Meridian Grup 
S.R.L 

 

Tehnician 
echipamente de 
calcul si retele 

12600 

1.3. Copii    
Hontaru David Andrei - Alocatie 1200 
2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular    
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- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular    

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular    

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular    

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular    

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular    

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii     

- - - - 
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular    

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
 

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora. 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului 

(titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele 
coproprietarilor. 

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

 
  Data completării:               Semnătura: 
  02.06.2015 
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 
 

 Subsemnatul Huşanu Oana-Loredana, având funcţia de grefier la Judecătoria 
Sectorului 6 Bucureşti, CNP ………., domiciliată în Bacău, ………. cunoscând prevederile art. 
292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu 
familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

- - - - - - - 
       
       
       

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

 
 
II. BUNURI MOBILE 

 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

- - - - - 
     
     
     

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

  

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândiri

i 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

- - - - - - - 
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Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 
   
   
   

 
III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri 

imobile înstrăinate în ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
înstrăinării 

Persoana către care s-
a înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea  

- - - - - 
     
     
     

 
IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate. 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul * Valuta  Deschis în 

anul  
Sold/ valoarea la zi  

- - - - - 
     
     
     

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
    
    
    

* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 
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 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 
5.000 Euro pe an: 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  
 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
- - - - 
    

    
    

 
 

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

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      …………… -  - - 

    
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 

de gradul I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare ). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular Şcoala Naţională de 

Grefieri 
Indemnizaţie de 

cursant 
5710 

 Tribunalul Bucureşti salariu 542 
    
1.2. Soţ/Soţie    

 - - - 

1.3. Copii    
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2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
1.3. Copii     

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

-    
 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
Data completării:              Semnătura: 
________________________________________________________________________

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

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 Subsemnata Jurca N. Andreea-Maria, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, CNP ………., 
domiciliată în Bucureşti, ………………., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 
proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona 
Braşov, ……… 

Categoria* 
(1) 

Anul 
dobândirii 

2003 

Suprafaţa 
70m2 

Cota 
parte 
3/4 

Modul de 
dobândire 
moştenire 

Titularul 2 

Elena Jurcă 
1/4 

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

II. BUNURI MOBILE 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 

supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

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

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

Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 
momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 
12 luni 
Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a 

înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea  

- - - - - 
IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în anul  Sold/ valoarea la zi  

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

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

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota de 
participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale 
în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate  

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
- - - - 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice 
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare 
individuală depăşeşte 500 EURO* 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul generator 

de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.     - - - - 

    
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat ( potrivit 

art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ). 
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 
Nume, adresă 

Serviciul prestat/ obiectul 
generator de venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular Tribunalul Bucureşti – 

Judecătoria sect. 6, str. Ştirbei 
Vodă nr. 115 sect. 1, Bucureşti 

Contract individual de 
muncă 

34602 

    
    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

    

1.3. Copii - - - 
    

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie,etc. - - - 

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
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1.2. Soţ/Soţie    
-    

6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
1.3. Copii     

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

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

incomplet al datelor menţionate 
Data completării:              Semnătura: 

_______28.05.2015_______________

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.1 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
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ANEXA 1 
DECLARAŢIE DE AVERE 

 
 Subsemnatul LEUCA O. LUCREŢIA, CNP …………, domiciliată în BUCUREŞTI, 
………………., având funcţia de GREFIER, la Judecătoria sectorului 6 Bucureşti declar pe 
proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Valoarea 
de 

impozitare 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

        
        
        
        

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Valoarea 
impozabilă 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Bucureşti 1 2001 61,55 mp 100%  cumpărare - 

        
        
        

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

 
II. BUNURI MOBILE 

 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

Autoturism  Fiat Grande 
Punto 

1 2007 cumpărare 

     
     
     

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

 Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află 
sau nu pe teritoriul României la momentul declarării 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
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III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 1000 EUR FIECARE, ŞI 
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

 
Natura bunului 

înstrăinat 
Data 

înstrăinării 
Persoana către care s-

a înstrăinat 
Forma 

înstrăinării 
Valoarea  

     
     
     
     

 
IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul * Valuta  Deschis în 

anul  
Sold/ valoarea la zi  

     
     
     
     

      * Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente ( inclusiv card ); (2) Depozit 
bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente , inclusiv fonduri private de 
pensii sau alte sisteme cu acumulare 

 
 

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

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate 
Emitent titlu/societatea în care 

persoana este acţionar sau 
asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

    
    
    
    

* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, 
obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate 
în nume personal 
 

 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 
5.000 Euro pe an: 
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 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
 ……….. NU 
 

V. DATORII 
 

Debite ( inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, 
bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
Banca ING 2007 2017 43.000 lei 

    
    
    

 
 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de 
valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii 
autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, 
inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror 
valoare individuală depăşeşte 300 EURO* 

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1. Titular    

-    
1.2. Soţ / Soţie    

-    
1.3. Copii    

-    
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 

de gradul I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular Leuca Lucreţia Grefier – Judecătoria 

Sectorului 6 
Bucureşti 

(conform adeverinţei de 
venit pe 2014) 

    
1.2. Soţ/Soţie    

    
1.3. Copii    
    
2.  Venituri din activităţi independente 
1.1. Titular    
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1.2. Soţ/Soţie    
-    

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular    

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular    

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular    

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular    

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular    

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii     

- - - - 
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular    

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora. 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului 

(titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele 
coproprietarilor. 

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

 
  Data completării:              Semnătura: 
   28.05.2015   
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 

 Subsemnata MARIN S. ELENA, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6, 
CNP………, domiciliată în Bucureşti, …………., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin 
următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

BUCUREŞTI, ……. APART
AMENT 

2014 57 MP 100% CONTRAC
T DE 

VÂNZARE 
CUMPĂRA

RE 

 

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

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

 
II. BUNURI MOBILE 

 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

Autoturism   Dacia 1310 1 2004 Cumpărare 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

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

  

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândiri

i 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

       
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
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Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

 
III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri 

imobile înstrăinate în ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
înstrăinării 

Persoana către care s-
a înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea  

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

 
IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate. 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul * Valuta  Deschis în 

anul  
Sold/ valoarea la zi  

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

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

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

* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  
 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
B.C.R. 2013 2018 12.000 EURO 

- - - - 

- - - - 
- - - - 

 
 

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

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      ……………     

    
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 

de gradul I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare ). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    
MARIN ELENA Judecătoria Sector 6 Grefier 58695 
    
1.2. Soţ/Soţie    
    
1.3. Copii    

    
    

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    
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-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
1.3. Copii     

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

-    
 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
Data completării:                           Semnătura:                                                       
28.05.2015 
 

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.i 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 

 Subsemnatul (a) Mihăilescu N. Adina-Rodica, având funcţia de grefier la Judecătoria sectorului 6 Bucureşti, 
CNP …….., domiciliată în Bucureşti, ………., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penale privind falsul în 
declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 
  

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

II. BUNURI MOBILE 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 

supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de fabricaţie Modul de dobândire 
     

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

Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 
momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 
12 luni 
Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a 

înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea  

- - - - - 
IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în anul  Sold/ valoarea la zi  

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

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

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota de 
participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 
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* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale 
în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate  

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
BCR  2011 ( coplătitor 

contract de credit) 
2041 57000 euro  

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice 
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare 
individuală depăşeşte 500 EURO* 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul generator 

de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      ……………     

    
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat ( potrivit 

art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ). 
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 
Nume, adresă 

Serviciul prestat/ obiectul 
generator de venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    
MIHĂILESCU N. ADINA-
RODICA 

Tribunalul Bucureşti,  
(Judecătoria Sector 6) 

    

Funcţia de grefier / 
Salariu 

 
34292 

(conform adeverinţei de 
venit pe 2014 

    
1.2. Soţ/Soţie    

    

1.3. Copii    
    

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    
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-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
1.3. Copii     

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

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

incomplet al datelor menţionate 
Data completării:              Semnătura: 

_28.05.2015_____________________

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.1 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
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ANEXA 1 
 

DECLARAŢIE DE AVERE 
 

 Subsemnata, MĂRCULESCU M. MIHAELA, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 
Bucureşti, CNP ………., domiciliată în Bolintin Vale, ………., cunoscând prevederile art.292 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere, că împreună cu familia1 deţin următoarele : 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
 

Adresa sau zona Categoria
* 

Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota - 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

-       
-       
-       

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

2. Clădiri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
 

Adresa sau zona Categoria
* 

Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota - 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

-       
-       
-       
-       

* Categoriile   indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/ de 
producţie. 
1) Prin familie se înţelege soţul/ soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 
2) La „ Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului ( titularul, soţul/soţia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota - parte şi numele coproprietarilor. 
 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

Autoturism Renault-  Megane 1 2007 Cumpărare  
     
     

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

  
NOTĂ:  
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 
momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
-   
-   
-   
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III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile 
înstrăinate în ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data înstrăinării Persoana către care  
        s-a înstrăinat 

Forma înstrăinării Valoarea  

-     
-     

 
IV. Active financiare 

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

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

Instituţia care administrează şi 
adresa acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în 
anul  

Sold/ valoare la zi  

     
     

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

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

tuturor acestora depăşeşte 5.000 euro 
 

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

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

împrumut 

Tipul * Număr de titluri/  
Cota de participare 

Valoarea totală la zi 

-    
-    

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

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

 
 NOTĂ:  
          Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 
 

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

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

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 
 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
BCR 2011 2017 15.000 lei  

 
BCR- 2010 2020 10.000 lei 

-    
 

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

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

numele, adresa 
Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1. Titular -   

    
1.2. Soţ / Soţie -   

    
1.3. Copii -   

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

lea. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 
 
NOTĂ:  
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 
 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/ 
Obiectul generator de 

venit 

Venitul anual  încasat 
 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    

Mărculescu  M. Mihaela Tribunalul Bucureşti 
Judecătoria Sector 6 
 
 
 
 
 

Grefier conform adeverinţei 
fiscale 2014 

1.2. Soţ/soţie    
Mărculescu N.Marian SC Practicom SRL  Conducător auto 11.744 lei 

1.3. Copii    
    
2.  Venituri din  activităţi independente 
2.1. Titular    

    
2.2. Soţ/soţie    

    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular    

    
3.2. Soţ/soţie    

 
4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular    

    
4.2. Soţ/soţie    

    
5. Venituri din pensii 
5.1. Titular    

    
5.2. Soţ/soţie    
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6. Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular    

    
6.2. Soţ/soţie    

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

    
7.2. Soţ/soţie    

    
7.3. Copii     

    
8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular    

    
8.2. Soţ/soţie    

    
8.3. Copii    

    
 

      Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul 
incomplet al datelor menţionate 
 
Data completării:              Semnătura: 
28.05.2015 
 
 

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

1) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 
 

 Subsemnata PETREA ELENA EUGENIA având funcţia de grefier la Judecătoria 
Sectorului 6 Bucureşti, CNP ………., domiciliată în mun. Câmpulung Moldovenesc……………, 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie 
răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

NU ESTE CAZUL       
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 

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

 
 
II. BUNURI MOBILE 

 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

NU ESTE 
CAZUL 

    

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândiri

i 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

NU ESTE CAZUL       
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
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Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

-NU ESTE CAZUL - - 
- - - 
- - - 

 
III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri 

imobile înstrăinate în ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
înstrăinării 

Persoana către care s-
a înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea  

- - - - - 
-NU ESTE CAZUL - - - - 

- - - - - 
- - - - - 

 
IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate. 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul * Valuta  Deschis în 

anul  
Sold/ valoarea la zi  

- - - - - 
-NU ESTE CAZUL - - - - 

- - - - - 
- - - - - 

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
-NU ESTE CAZUL - - - 

- - - - 
- - - - 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 
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 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 
5.000 Euro pe an: 

NU ESTE CAZUL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  
 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
    

NU ESTE CAZUL    

- - - - 
- - - - 

 
 

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

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      …………… NU ESTE CAZUL    

    
1.2. Soţ / Soţie NU ESTE CAZUL   

- - - - 
1.3. Copii NU ESTE CAZUL   

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 

de gradul I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare ). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular ŞCOALA NAŢIONALĂ 

DE GREFIERI 
Indemnizaţie de 

cursant 
5710 lei –  brut 

 TRIBUNALUL 
BUCUREŞTI 

salariu 716 lei –  brut 

    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 



 4

1.3. Copii - - - 
- - - - 

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular Cabinet de avocat 

PETREA 
CONSTANTIN- mun. 

Câmpulung 
Moldovenesc, jud. 

Suceava 

salariu-avocat 
colaborator 

10715 lei - brut 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular Nu este cazul- - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie,etc. - - - 

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular Nu este cazul - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular Nu este cazul - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - Nu este cazul - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular Nu este cazul - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii  - - - 

- - - - 
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular Nu este cazul - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
Data completării: 20.01.2015             Semnătura: 
________________________________________________________________________

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

 
D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  

 
 

 Subsemnatul  Popa I Niculae, având funcţia de grefier  la Judecătoria Sector 6 , CNP 
………., domiciliat în BUCUREŞTI, ………, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penale 
privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin 
următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

 sect. 4 Apartam
ent 

2007 55 mp. 50% Cumpărare Popa 
Daniela 

    50% Cumpărare Popa 
Nicolae 

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

 
 
II. BUNURI MOBILE 

 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

- - - - - 
 

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

  
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

- - - - - - - 
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III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri 

imobile înstrăinate în ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
înstrăinării 

Persoana către care s-
a înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea  

-     
 

IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate. 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul * Valuta  Deschis în 

anul  
Sold/ valoarea la zi  

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  
 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
Banca ING 2015 2020 65.000 lei 

BANCPOST 2007 2029 4700 E 
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de 
valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii 
autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, 
inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror 
valoare individuală depăşeşte 500 EURO* 

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1. Titular    

- - - - 
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

-    
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 

de gradul I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    
Popa Nicolae Judecătoria sector 6 grefier 57431 Lei 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

Popa Daniela SC Candylend Cofetar 11700 Lei 
1.3. Copii - -- - 
Popa Ioana Andreea- Alocaţie - 504 Lei 

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

- 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 
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- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii     

- - - - 
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
 
 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
 
Data completării:              Semnătura: 
28.05.2015 
 
________________________________________________________________________

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.1 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
. 

 
  
 
 
 
 
                                            
 



ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 Subsemnata POPA Ş. OANA, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, CNP ………., 
domiciliată în Turnu Măgurele, ………., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 
proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 

Suprafaţa Cota 

parte 

Modul de 

dobândire 

Titularul 2 

- - - - - - - 

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

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 
supuse înmatriculării, potrivit legii 

 
Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

- - - - - 

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

Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 
momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

- - - 

III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 
Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a 

înstrăinat 

Forma înstrăinării Valoarea  

- - - - - 

IV. ACTIVE FINANCIARE 
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv 

cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro. 
 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi adresa 

acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în anul  Sold/ valoarea la zi  

- - - - - 

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

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

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota de 

participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 

Adresa sau zona Categoria* Anul 

dobândirii 

Suprafaţa Cota 

parte 

Modul de 

dobândire 

Titularul 2 

- - - - - - - 



* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale 
în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate  

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 

- - - - 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice 
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare 
individuală depăşeşte 500 EURO* 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 

Serviciul prestat/obiectul generator 

de venit 

Venitul 

anual 

încasat 

1.1.      …………… -   - - 

 - - - 

1.2. Soţ / Soţie - - - 

- - - - 

1.3. Copii - - - 

- - - - 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat ( potrivit 

art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ). 
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 

Serviciul prestat/ obiectul 

generator de venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 

1.1. Titular    

 

POPA Ş. OANA 

Tribunalul Bucureşti,  

(Judecătoria Sector 6) 

Bd. Unirii, nr. 37,  

sector 3, Bucureşti,   

 

Funcţia de grefier / Salariu 

 

30390 

(conform adeverinţei de 

venit pe 2014) 

- - - - 

1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 

1.3. Copii - - - 

- - - - 

2.  Venituri din  activităţi independente 

1.1. Titular - - - 

-    

1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

1.1. Titular - - - 

- - - - 

1.2. Soţ/Soţie,etc. - - - 

 

4. Venituri din investiţii 

1.1. Titular - - - 

- - - - 



1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 

5. Venituri din pensii 

1.1. Titular - - - 

- - - - 

1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 

6. Venituri din activităţi agricole 

1.1. Titular - - - 

-    

1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    

7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 

1.1. Titular - - - 

-    

1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 

1.3. Copii  - - - 

- - - - 

8. Venituri din alte surse 

1.1. Titular - - - 

- - - - 

1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 

1.3. Copii - - - 

- - - - 

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

 
        Data completării:                                Semnătura: 
             28.05.2015 
______________________                                                                                                     ______________________ 
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 
 

 Subsemnatul Popescu Amelia, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 
Bucureşti, CNP: …….., domiciliată în Craiova, ………., cunoscând prevederile art. 292 din 
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 
deţin următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

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

 
 
II. BUNURI MOBILE 

 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

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

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

  

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândiri

i 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

       
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
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Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

 
III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri 

imobile înstrăinate în ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
înstrăinării 

Persoana către care s-
a înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea  

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

 
IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate. 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul * Valuta  Deschis în 

anul  
Sold/ valoarea la zi  

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

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

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

* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 
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 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 
5.000 Euro pe an: 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  
 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
    
    

- - - - 
- - - - 

 
 

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

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      ……………     

    
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 

de gradul I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare ). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular ŞCOALA NAŢIONALĂ 

DE GREFIERI 
INDEMNIZAŢIE DE 

CURSANT 
5710 

 TRIBUNALUL 
BUCUREŞTI 

SALARIU 716 

    
1.2. Soţ/Soţie    
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1.3. Copii    
    

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
1.3. Copii     

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

-    
 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
Data completării:  
20.01.2015             Semnătura: 
________________________________________________________________________

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

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 Subsemnata PĂŞESCU C. ELENA CLAUDIA, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, CNP 
…….., domiciliată în Tîrgu Jiu, ………., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 
proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

II. BUNURI MOBILE 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 

supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

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

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

Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 
momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 
12 luni 
Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a 

înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea  

- - - - - 
IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în anul  Sold/ valoarea la zi  

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

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

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota de 
participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale 
în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

- - - - - - - 
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 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 Euro pe an: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate  

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
- - - - 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice 
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare 
individuală depăşeşte 500 EURO* 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul generator 

de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      …………… -   - - 

 - - - 
1.2. Soţ / Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat ( potrivit 

art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ). 
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 
Nume, adresă 

Serviciul prestat/ obiectul 
generator de venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    

 
PĂŞESCU  ELENA CLAUDIA 

Tribunalul Bucureşti,  
(Judecătoria Sector 6) 

Bd. Unirii, nr. 37,  
sector 3, Bucureşti,   

 
Funcţia de grefier / Salariu 

 
36468 

(conform adeverinţei de 
venit pe 2014) 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

- - - - 
2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie,etc. - - - 

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 
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- - - - 
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii  - - - 

- - - - 
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

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

incomplet al datelor menţionate 
 

        Data completării:                                Semnătura: 
             27.05.2015 
______________________                                                                                                     ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.1 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 

 Subsemnata RADU N. DANIELA ELVIRA, având funcţia de grefier arhivar la Judecătoria Sectorului 6, 
CNP ………, domiciliată în Bucureşti, …………, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 
în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria
* 

Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Bragadiru Jud. Ilfov 1 2014 66,92 1/2 cumpărare Radu Daniela 
Radu Marius 

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

 
II. BUNURI MOBILE 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

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

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

  
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 
României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

 
III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate 

în ultimele 12 luni 
 
Natura bunului 

înstrăinat 
Data înstrăinării Persoana către care s-a 

înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea  

- - - - - 
 

IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Bragadiru Jud. Ilfov 3 2014 13mp 1/2 cumpărare Radu 
Daniela 
Radu 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în 
anul  

Sold/ valoarea la zi  

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

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

a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota de 
participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni 
sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  
 

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

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
BCR (credit ipotecar) 2014 2025 105.000  RON 

 
 

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

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      ……………     

    
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ). 
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 
Nume, adresă 

Serviciul prestat/ obiectul 
generator de venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    
RADU DANIELA Judecătoria Sector 6 Grefier-arhivar 32341 
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ELVIRA 
    
1.2. Soţ/Soţie    
RADU MARIUS 
PETRICA 

- - Indemnizaţie 
272 

1.3. Copii    
    
    

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
1.3. Copii     

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

-    
 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
Data completării:                           Semnătura:                                                            
      29.05.2015 
 

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.i 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 
 

 Subsemnata SELEA M. ELENA, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, 
CNP ………, domiciliată în sat Cartojani………, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind 
falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria
* 

Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

- - - - - - - 
de vacanţă; (4) spaţii comerciale/ de producţie;   
 

II. BUNURI MOBILE 
 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

 
Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

- - - - - 
 

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

  
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 
României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

 
III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate 

în ultimele 12 luni 
 
Natura bunului 

înstrăinat 
Data înstrăinării Persoana către care s-a 

înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea  

- - - - - 
 

IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în 
anul  

Sold/ valoarea la zi  

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

- - - - - - - 



 2

BCR – SUCURSALA PLEVNEI Depozit la 
Termen – 3 

luni 

LEI 31.05.2013 (ca 
urmare a 
lichidării 

contului de 
economii 
Maxicont) 

111.854,79 

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

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

a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota de 
participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni 
sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 
 

 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 Euro pe an: 
 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  

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

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
- - - - 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/ societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte 
asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 500 EURO* 

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      …………… -   - - 

- - -  
1.2. Soţ / Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - -  

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ). 
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 
Nume, adresă 

Serviciul prestat/ obiectul 
generator de venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    

 
SELEA M. ELENA 

Tribunalul Bucureşti,  
(Judecătoria Sector 6) 

Bd. Unirii, nr. 37,  
sector 3, Bucureşti,   

 
Funcţia de grefier / 

Salariu 

 
54505 lei 

(conform adeverinţei de 
venit pe 2014) 
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 - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 

1.3. Copii - - - 
- - - - 

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc. - - - 
 - 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc  
1.1. Titular - - - 

- - -  
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - -  
1.3. Copii  - - - 

- - -  
8. Venituri din alte surse - - 
1.1. Titular - - - 

- -   
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

-    
 

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

 
       Data completării:              Semnătura: 

28.05.2015 
________________________________________________________________________

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

2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor.
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 
 

 Subsemnatul Tăunean Anca având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 
Bucureşti, CNP ……, domiciliata în Mediaş, ………, cunoscând prevederile art. 292 din Codul 
penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin 
următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

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

 
II. BUNURI MOBILE 

 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

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

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

  
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândiri

i 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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



 2

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

 
III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri 

imobile înstrăinate în ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
înstrăinării 

Persoana către care s-
a înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea  

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

 
IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate. 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul * Valuta  Deschis în 

anul  
Sold/ valoarea la zi  

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

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

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

* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
 

V. DATORII 
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Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 
leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
- - - - 
- - - - 

- - - - 
- - - - 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de 

valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii 
autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, 
inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror 
valoare individuală depăşeşte 500 EURO* 

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      …………… - - - 

 - - - 
1.2. Soţ / Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii  - - 

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 

de gradul I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare ). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular Tribunalul Sibiu, 

Sibiu,Str. Calea Dumbrăvii, 
nr. 30 

550324, judeţul Sibiu 

salariu 6.839 lei 

 Şcoala Naţională de 
Grefieri,  

str. Regina Elisabeta nr. 53, 
Sector 5, Bucureşti 

indemnizaţie de 
cursant 

5.710 lei 

 Tribunalul Bucureşti 
Bulevardul Nicolae 

Balcescu, nr. 21, etaj 5, 
sector 1 Bucuresti 

salariu 542 lei 

1.2. Soţ/Soţie - - - 
 - - - 

1.3. Copii - - - 
 - - - 

2.  Venituri din  activităţi independente 
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1.1. Titular - - - 
 - - - 

1.2. Soţ/Soţie - - - 
- - - - 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie,etc. - - - 

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii  - - - 

- - - - 
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

- - - - 
 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
Data completării:              Semnătura: 
20.01.2015 
________________________________________________________________________

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

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
  
 

 Subsemnata, TENDER V. NICOLETA MARIA, având funcţia de grefier la Judecătoria 
Sectorului 6 Bucureşti, CNP ……….., domiciliată în Craiova, ……….., cunoscând prevederile art. 
292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că, împreună cu 
familia1, deţin următoarele active şi datorii: 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria
* 

Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

II. BUNURI MOBILE 
 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii. 

 
Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 

fabricaţie 
Modul de dobândire 

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

  
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

 
III.  BUNURI MOBILE a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare şi bunuri imobile 

înstrăinate în ultimele 12 luni. 
 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat 

Forma înstrăinării Valoarea  

- - - - - 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândiri

i 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

- - - - - - - 
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IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi 
adresa acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în 
anul  

Sold/ valoarea la zi  

BRD EURO 
FOND 

EURO 2011 22.472,96 
la data de 26.05.2015  

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă 

însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro. 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
Emitent titlu/societatea în care persoana 
este acţionar sau asociat/beneficiar de 

împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal. 
 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing 

şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro. 
 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
- - - - 

 
 

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

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      …………… -   - - 

- - - - 
1.2. Soţ / Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

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

 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal 

încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    

 
TENDER V. 

NICOLETA MARIA 

Tribunalul Bucureşti  
(Judecătoria Sectorului 

6 Bucureşti) 
  

 
funcţia de grefier/ 

salariu 

 
52196 

(conform adeverinţei 
de venit pe anul 2014) 

 - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 

1.3. Copii - - - 
- - - - 

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc. - - - 
 - 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc  
1.1. Titular - - - 

- - -  
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - -  
1.3. Copii  - - - 

- - -  
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8. Venituri din alte surse - - 
1.1. Titular - - - 

- -   
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

-    
 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 
 
       Data completării:              Semnătura 

28.05.2015 
________________________________________________________________________

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

2) La  „titular”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 
soţul/soţia, copilul), iar, în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele 
coproprietarilor.
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 
 

 Subsemnata TRUŞCĂ CRISTINA-IZABELA având funcţia de grefier la Judecătoria 
Sectorului 6 Bucureşti, CNP ……….., domiciliată în Filiaşi, ……….., cunoscând prevederile art. 
292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu 
familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândi

rii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Filiaşi, ……….. Casă de 
locuit 

2013 48mp 1/2 Cumpărare Epure 
Mariana 

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

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

 
 
II. BUNURI MOBILE 

 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

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

 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 
2 

Filiaşi, ……….. Intravilan 2013 696mp 1/2 Cumpărare Epure 
Mariana 

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

  
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

 
III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri 

imobile înstrăinate în ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
înstrăinării 

Persoana către care s-
a înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea  

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

 
IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate. 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul * Valuta  Deschis în 

anul  
Sold/ valoarea la zi  

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

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

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

* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 
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 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 
5.000 Euro pe an: 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  
 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
- - - - 
- - - - 

- - - - 
- - - - 

 
 

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

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      …………… -                      - - 

    
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 

de gradul I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare ). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    

 Şcoala Naţională de 
Grefieri 

Indemnizaţie de 
cursant 

 5710 

 Tribunalul Bucureşti            Salariu                    542 
1.2. Soţ/Soţie    
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- - -                 - 

1.3. Copii    
- - - - 

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    
1.3. Copii  - - - 

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
Data completării:  
20.01.2015             Semnătura: 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 
 

 Subsemnatul VOICU T. MIHAELA CAMELIA, având funcţia de grefier, la Judecătoria Sectorului 6 
Bucureşti, CNP-……….., domiciliată în Bucureşti, …….., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele 
active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria
* 

Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

.Bucureşti   
 

2014 

 

51,67 mp 

 
 

100% 

 

succesiune 

Voicu 
Mihaela 
Camelia 

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

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

 
 
II. BUNURI MOBILE 

 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

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

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

  
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândiri

i 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

       
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
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Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

 
III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri imobile 

înstrăinate în ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat 

Forma înstrăinării Valoarea  

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

 
IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi 
adresa acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în 
anul  

Sold/ valoarea la zi  

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

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă 

însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
Emitent titlu/societatea în care persoana 
este acţionar sau asociat/beneficiar de 

împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

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

* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  
 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de 
Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 
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Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
    
    

- - - - 
- - - - 

 
 

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

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      ……………     

    
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 

I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal 

încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare ). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular Tribunalul Bucureşti - 

Judecătoria Sector 6 
Grefier Conform fişei fiscale 

    
    
1.2. Soţ/Soţie    

    

1.3. Copii    
    

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
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1.2. Soţ/Soţie    
-    

6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
1.3. Copii     

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

-    
 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
Data completării:              Semnătura: 
 28.05.2015 
 
 
 
 
 

 
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.i 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 

soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
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ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 Subsemnata ZAHARIA D. FLORINA, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, 
CNP ……………., domiciliată în Com. Comana, …………. , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi 
datorii. 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria
* 

Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism HYUNDAY COUPE 1 2000 Vânzare - cumpărare 

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

Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 
României la momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri imobile 
înstrăinate în ultimele 12 luni 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat 

Forma înstrăinării Valoarea  

- - - - - 
IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în 
anul  

Sold/ valoarea la zi  

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă 
însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

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

Tipul * Număr de titluri/ cota de 
participare 

Valoarea totală la zi 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

- - - - - - - 
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- - - - 
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni 
sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate  

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

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
Raiffeissen Bank 2008 2016 5.800 Euro 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/ societăţi naţionale 
sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau 
alte asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 500 EURO* 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      …………… -   - - 

 - - - 
1.2. Soţ / Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 

( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ). 
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 
Nume, adresă 

Serviciul prestat/ obiectul 
generator de venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    

 
ZAHARIA FLORINA 

Tribunalul Bucureşti,  
(Judecătoria Sector 6) 

Bd. Unirii, nr. 37,  
sector 3, Bucureşti,   

 
Funcţia de grefier / 

Salariu 

 
54680 lei 

(conform adeverinţei de 
venit pe 2014) 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

ZAHARIA EUGEN         
1.3. Copii - - - 

ZAHARIA DIANA 
ANDREEA  

ZAHARIA LUCIAN 
MARIAN 

Alocaţie 
 

Alocaţie 

- 504 
 

504 

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie,etc. - - - 

 
4. Venituri din investiţii 
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1.1. Titular - - - 
- - - - 

1.2. Soţ/Soţie - - - 
- - - - 

5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii  - - - 

- - - - 
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

- - - - 
1.2. Soţ/Soţie - - - 

- - - - 
1.3. Copii - - - 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate 
 

        Data completării:                                Semnătura: 
             02.06.2015 
______________________                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  

 
 Subsemnata ZUICĂ D. ALINA-VIORELA, având funcţia de grefier-şef secţia penală la Judecătoria Sectorului 6 
Bucureşti, CNP …….., domiciliată în Bucureşti, …… cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, 
declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

Caracal, … (2) 2014 65 3/4 Moştenire Zuică 
Zenaida 

Zuică Alina-
Viorela 

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

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 
supuse înmatriculării, potrivit legii 

 
Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

- - - - - 
 

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

Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 
momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 

III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 
12 luni 
Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a 

înstrăinat 
Forma înstrăinării Valoarea  

- - - - - 
IV. ACTIVE FINANCIARE 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează şi adresa 
acesteia 

Tipul * Valuta  Deschis în anul  Sold/ valoarea la zi  

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

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

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 
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Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota de 
participare 

Valoarea totală la zi 

- - - - 
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale 
în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate  

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
- - - - 

 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/ societăţi naţionale sau instituţii publice 
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare 
individuală depăşeşte 500 EURO* 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul generator 

de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      ……………    

 - - - 
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat ( potrivit 

art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ). 
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 

Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 
Nume, adresă 

Serviciul prestat/ obiectul 
generator de venit 

Venitul anual  încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    
Zuică Alina Viorela Judecătoria Sectorului 6 

Bucureşti-str. Ştirbei Vodă 
nr.115, sector 1 

Grefier 62911 

    
1.2. Soţ/Soţie    

    

1.3. Copii    
    

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 
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-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

-    
1.3. Copii     

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

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

incomplet al datelor menţionate 
Data completării:              Semnătura: 

____29.05.2015__________________

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.1 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
                                            
 



 1

ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 

 Subsemnata ŞERBAN P. ELENA, având funcţia de grefier arhivar la Judecătoria Sectorului 6, 
CNP ………., domiciliată în Bucureşti, ………., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu familia 1 deţin 
următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

…. sector 5 1 1992 59,21 1/2 cumpărar
e 

Bun comun 

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

 
II. BUNURI MOBILE 

 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

Autoturism  Dacia Logan 1 2006 Cumpărare 
Autoturism  Reno Megane 1 2008 Cumpărare  

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

  
Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
   

III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri 
imobile înstrăinate în ultimele 12 luni 

 
Natura bunului 

înstrăinat 
Data 

înstrăinării 
Persoana către care s-

a înstrăinat 
Forma 

înstrăinării 
Valoarea  

 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândiri

i 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 
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1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de 
economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 Euro. 

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate. 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul * Valuta  Deschis în 

anul  
Sold/ valoarea la zi  

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

    
* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 

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

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  

IV. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
B.R.D. 2011 2016 55.000 RON 

 
 

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

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1     

    
1.2. Soţ / Soţie    

    
1.3. Copii    
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* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 
de gradul I şi II. 

 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare ). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular    
ŞERBAN ELENA Judecătoria Sector 6 Grefier-arhivar 36.627 
    
1.2. Soţ/Soţie    
ŞERBAN ION RATB , str.Ilfov nr.5 Conducător auto  
1.3. Copii    
Şerban Marius Cătălin  Hotel Intercontinental Manager  
Şerban George Daniel SC SOFTWARE 

Internet Internaţional 
S2I 

Referent  

2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular    

    
1.2. Soţ/Soţie    

    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular    

    
1.2. Soţ/Soţie,etc.    

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular    

    
1.2. Soţ/Soţie    

    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular    

    
1.2. Soţ/Soţie    

    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular    

    
1.2. Soţ/Soţie    

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

    
1.2. Soţ/Soţie    

    
1.3. Copii     

    
8. Venituri din alte surse 
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1.1. Titular    
    

1.2. Soţ/Soţie    
    

1.3. Copii    
    

 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru 

inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate 
 
Data completării:                           Semnătura:                                                           
28.05.2015 
 

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.i 
2) La  „ titular ”, se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota – parte şi numele coproprietarilor. 
                                            
 



 1

ANEXA 1 
 

D E C L A R A Ţ I E    D E    A V E R E  
 
 

 Subsemnata ŞTEFAN GEORGIANA având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 
Bucureşti, CNP ……….., domiciliată în judeţul Dolj, ………….., cunoscând prevederile art. 292 
din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, că împreună cu 
familia 1 deţin următoarele active şi datorii. 
 

I. BUNURI IMOBILE 
 
1. Terenuri 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

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

2. Clădiri 
 
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

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

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

 
 
II. BUNURI MOBILE 

 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte 

mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura  Marca Nr. bucăţi  Anul de 
fabricaţie 

Modul de dobândire 

Autovehicul Fiat 1 2005 Cumpărare 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

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

  

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândiri

i 

Suprafaţa Cota 
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul 2 

- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
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Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe 
teritoriul României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

 
III. BUNURI MOBILE, a căror valoare depăşeşte 3.000 euro fiecare, şi bunuri 

imobile înstrăinate în ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
înstrăinării 

Persoana către care s-
a înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

Valoarea  

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

 
IV. ACTIVE FINANCIARE 
 

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

 
Notă:  se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din 

străinătate. 
Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia 
Tipul * Valuta  Deschis în 

anul  
Sold/ valoarea la zi  

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

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

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de 

piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de Euro 
 

Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care 
persoana este acţionar sau 

asociat/beneficiar de împrumut 

Tipul * Număr de titluri/ cota 
de participare 

Valoarea totală la zi 

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

* Categoriile indicate sunt: ( 1) Hârtii de valoare deţinute ( titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
Acţiuni sau părţi sociale în societăţile comerciale; ( 3) Împrumuturi acordate în nume personal 
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 3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 
5.000 Euro pe an: 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 
  
 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem 

leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.000 de Euro 

 
 Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Creditor Contractat în anul  Scadent la Valoare 
- - - - 
- - - - 

- - - - 
- - - - 

 
 

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

 
Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/obiectul 

generator de venit 
Venitul 
anual 

încasat 
1.1.      …………… -                      - - 

    
1.2. Soţ / Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor 

de gradul I şi II. 
 
VII. Venituri  ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 

an fiscal încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003  Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare ). 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate 
Cine  a realizat  venitul Sursa venitului: 

Nume, adresă 
Serviciul prestat/ 

obiectul generator de 
venit 

Venitul anual  
încasat 

1.  Venituri din salarii 
1.1. Titular Tribunalul Dolj Salariu 8580 
 Şcoala Naţională de 

Grefieri 
Indemnizaţie de 

cursant 
  5710 

 Tribunalul Bucureşti Salariu 542 
1.2. Soţ/Soţie    

- - -                 - 

1.3. Copii    
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- - - - 
2.  Venituri din  activităţi independente 
1.1. Titular - - - 

    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

-   - 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie,etc. - - - 

 
4. Venituri din investiţii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    
5. Venituri din pensii 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    
6. Venituri din activităţi agricole 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    
7. Venituri din premii  şi din jocuri de noroc 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie - - - 

-    
1.3. Copii  - - - 

-    
8. Venituri din alte surse 
1.1. Titular - - - 

-    
1.2. Soţ/Soţie    

- - - - 
1.3. Copii    

- - - - 
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