
ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,…Beraru Gh. Ana-Maria   , având funcţia de Grefier, la Judecătoria Sectorului
6 Bucureşti,CNP …………. domiciliat(ă) în ………………… cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             

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

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      
- - -
- - -
- - -

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

3.1.                     
-
-
-

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

-
-
-

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - -

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

1



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

- - - - - -

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

20.12.2016
____________________                                                                            _______________________

2
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ANEXA nr.2 
 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 Subsemnata  ASMARANDEI N. DOINA, având funcţia de GREFIER ARHIVAR, la Judecătoria Sectorului 
6 Bucureşti,CNP …………….., domiciliat în ……………………, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere: 
 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

Calitatea deţinută Nr. de părţi 
sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale şi/sau 

a acţiunilor 

1.1                         - - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

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

Unitatea  
- denumirea şi adresa - 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1.                       - - - 

- - - 

- - - 

- - - 

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

3.1.                   

 

 

 

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

4.1.                                                                             - 

- 

- 

- 

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

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

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

Procedura prin 
care a fost 
încredinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală a 

contractul
ui 

Titular 
                                  
 

- - - - - - 

Soţ/soţie  
 

- - - - - - 



 2 

Rude de gradul 1)   ale titularului 
 

- - - - - - 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- - - - - 

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

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

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

Data completării: 
                      Semnătura:                

            25.10.2016 
____________________                                                                            _______________________ 
 
 
 
 
 



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  ANDRIAN G. VALENTINA având funcţia de grefier –arhivar, la Judecătoria Sectorului 6
Bucureşti, CNP ....., domiciliată în ......,, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii,
declar pe propria   răspundere:

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             - - - -

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

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

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

3.1.       MEMBRU ÎN SINDICATUL „ SIND JUST”

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

-
-
-

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

- - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

1



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

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

- - - - - -

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

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

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

Data completării :                                                                                              Semnătura:
                                                                                                

08.06.2016        

____________________                                                                            _______________________
  

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata  ANGHEL  (GH.)  MARIANA,  având  funcţia  de  grefier  la  Judecătoria  Sectorului  6
Bucureşti,CNP  .....,  domiciliată  în  .............,  cunoscând  prevederile  art.326  din  Codul  penal  privind  falsul  în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             - - - -

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      - - -

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

3.1.  Membru sindicat-Projust                                                   

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

      08.06.2016________________                                                       _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul  ANIŢEI  V.  VICTOR GABRIEL,  având funcţia  de GREFIER la  Judecătoria  Sectorului  6
Bucureşti,CNP ....... domiciliat în .........., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii,
declar pe propria   răspundere:

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1                         - - - -

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

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

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

3.1.                  MEMBRU ÎN SINDICATUL „SIND JUST”              

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

-
-
-

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular
                                 

- - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

1



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

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

- - - - - -

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

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

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

Data completării:
                Semnătura:               

            14.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata  BUCICĂ  C.  ELENA,  având  funcţia  de  grefier  la  Judecătoria  Sectorului  6
Bucureşti,CNP .............  domiciliată  în .................,  cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul
în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.                     MEMBRU ÎN SINDICATUL SINJUST

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

13.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata  BUJOR T. LILIANA, având funcţia de  grefier la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti,CNP
........domiciliată în  ...........,  cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe
propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.                     

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

13.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,  BÂLTEANU V.  MARIA-CARMEN,  având funcţia  de  grefier,  la  Judecătoria
Sectorului 6 Bucureşti,CNP ., domiciliat(ă) în ................, judeţul Dolj, cunoscând prevederile art.326 din Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1                           - - - -

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

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

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

3.1.                     -
-
-
-

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

-
-
-

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

-
- - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

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

1



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

- - - - - -

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

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

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

Data completării :
14.06.2016                 Semnătura:

____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul BĂGENAC (D) NARCIS GEORGE  , având funcţia de grefier, la Judecătoria Sectorului 6
Bucureşti,CNP  ...,  domiciliat  în  ...............,  cunoscând  prevederile  art.326  din  Codul  penal  privind  falsul  în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.                     

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

13.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul  Bălan  M.  Ion  Cristian,  având  funcţia  de  grefier  la  Judecătoria  Sectorului  6  Bucureşti,
CNP ......, domiciliat în ............, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar
pe propria   răspundere:

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.                     

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

Soţ/soţie 

1



Rude de gradul 1)   ale titularului

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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

____15.06.2016________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata BĂLTIN C MONICA având funcţia de grefier arhivar la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti,
CNP ........, domiciliat (ă) în .............., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii,
declar pe proprie răspundere
:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1     -        
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome,  ale companiilor/  societăţilor naţionale,  ale instituţiilor de credit,  ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori  alel altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.   -                   

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

3.1.    -                 

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

Societăţi comerciale/ persoană fizică 

1



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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

______13.06.2016______________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata CHIBRIT G. ANCA- ELENA, având funcţia de  grefier registrator, la Judecătoria Sectorului
6  Bucureşti, CNP ....,  domiciliată  în .........,  cunoscând prevederile  art.326 din  Codul  penal  privind falsul  în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             - - - -

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

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

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

3.1.  Nu sunt membru sindicat               

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

-
-
-

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

- - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

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

1



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

- - - - - -

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

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

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

Data completării :                                                                                              Semnătura:
                                                                                                

14.06.2016        

____________________                                                                            _______________________
  

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul  COICIU  V.  CORNEL ,  având funcţia  de  grefier,  la  Judecătoria  Sectorului  6  Bucureşti,
CNP .........,  domiciliat în ................,  cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii,
declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             -

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.              -        

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

3.1.     Membru sindicat- Sindjust                

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular -

Soţ/soţie -

Rude de gradul 1)   ale titularului -

1



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

-

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

09.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata COMAN D. MIHAELA, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti,CNP,
domiciliată  în,  cunoscând  prevederile  art.326  din  Codul  penal  privind  falsul  în  declaraţii,  declar  pe  propria
răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             - - - -

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      - - -

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

3.1.  

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

14.06.2016________________                                                       _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  CONSTANTIN F. ALINA – DANIELA, având funcţia de grefier şef de secţie
civilă  la  Judecătoria  Sectorului  6  Bucureşti,  CNP  .............,  domiciliată  în  ................., cunoscând
prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri
de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.                     

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

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

5.1  Beneficiarul de
contract:numele,

prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă
: denumirea

şi adresa

Procedura
prin care a

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contract

ului

Data
încheieri

i
contract

ului

Durata
contract

ului

Valoar
ea

totală
a

contra
ctului

Titular

1



Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

      09.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.                     

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

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

5.1  Beneficiarul de
contract:numele,

prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă
: denumirea

şi adresa

Procedura
prin care a

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contract

ului

Data
încheieri

i
contract

ului

Durata
contract

ului

Valoar
ea

totală
a

contra
ctului

Titular

1



Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

15.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul,  Creangă  M.  Silviu  Răzvan,  având  funcţia  de  grefier,  la  Judecătoria  Sectorului  6
Bucureşti,CNP...........,  domiciliat  în ...............,  cunoscând prevederile art.326 din Codul  penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             - - - -

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

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

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

3.1.                     MEMBRU ÎN SINDICATUL „SIND JUST”              

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

-
-
-

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

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

1



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

- - - - -

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

        15.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata Dogaru G. Elena Loredana, , având funcţia de grefier, la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti,
CNP ....... domiciliată în ............... cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii,
declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau a

acţiunilor
1.1             - - - -

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      - - -

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

3.1.                     -

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

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

5.1  Beneficiarul de
contract:numele,

prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă
: denumirea

şi adresa

Proced
ura
prin

care a
fost

încredi
nţat

contrac
tul

Tipul
contractulu

i

Data
încheieri

i
contract

ului

Durata
contract

ului

Valoar
ea

totală
a

contra
ctului

Titular - - - - - -

1



Soţ/soţie - - - - - -

Rude de gradul 1)   ale titularului

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

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

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

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

Data completării :                                                     Semnătura:
                

15.06.2016

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata Dumitrache V. Laura-Claudia având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti,
CNP ......., domiciliată în ................... ,cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii,
declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             - - - -

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

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

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

3.1.                     -

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

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

1



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

-

- - - - -

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

13.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,  DUMITRU  V.  DIANA  IONELIA,  având  funcţia  de  grefier,  la  Judecătoria
Sectorului 6 Bucureşti,CNP ........., domiciliat(ă) în ..... ., cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1                         - - - -

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      - - -

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

3.1.          -           

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular ------ ------ ------ ------ ------ -----

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

09-06-2016                                                                   

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul  FLIUNDRA  I.  DANIEL,  având  funcţia  de  grefier,  la  Judecătoria  Sectorului  6
Bucureşti,CNP .........,  domiciliat  în  .............,  cunoscând prevederile  art.326  din  Codul  penal  privind  falsul  în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1. membru SINDJUST

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

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

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

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

Data completării :                                                                                           Semnătura:
       

13.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, GHERASIM V. MARIA-DANIELA, având funcţia de grefier – şef la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, CNP ...........,
domiciliată în .........., cunoscând prevederile art. 326 din noul Cod penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale
sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor
sociale şi/sau a acţiunilor

1.1             -
-
-
-

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1. -
-
-
-

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

3.1. -
-
-
-

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

-
-
-

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura
prin care a

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractul

ui

Data
încheierii
contractul

ui

Durata
contractul

ui

Valoarea
totală a
contract

ului

Titular -

Soţ/soţie -

Rude de gradul 1)   ale titularului -

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

-

1



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

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

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

Data completării:                 Semnătura:

 15 iunie 2016

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata Hontaru C. Cerasela Elena, având funcţia de grefier arhivar, la Judecătoria Sectorului 6
Bucureşti,CNP .........,  domiciliată  în ............,  cunoscând prevederile art.326 din  Codul  penal  privind falsul  în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.                     

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

13.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,  HUŞANU V.  OANA-LOREDANA,  având  funcţia  de  grefier,  la  Judecătoria
Sectorului 6 Bucureşti,CNP .............., domiciliat(ă) în .............., cunoscând prevederile art.326 din Codul penal
privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.                     

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

08.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  Iesenciuc  V.  Bianca-Roxana,  având  funcţia  de  grefier,  la  Judecătoria  Sectorului  6
Bucureşti,CNP..........,  domiciliată  în  ...........,  cunoscând  prevederile  art.326  din  Codul  penal  privind  falsul  în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             Nu este cazul

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      Nu este cazul

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

3.1.            Nu este cazul         

4.  Calitatea  de  membru  în  organele  de conducere,  administrare  şi  control,  retribuite  sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:
4.1.          Nu este cazul                  

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular
Nu este cazul

Soţ/soţie 
Nu este cazul

1



Rude de gradul 1)   ale titularului
Nu este cazul

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

Nu este cazul

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata  Leuca O. Lucreţia, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti,CNP
........... domiciliată în ..........,  cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar
pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             - - - -

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      - - -

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

3.1.                     -

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

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

1



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

-
- - - - -

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

13.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata  LUNGU  L.  AURELIA,  având  funcţia  de  grefierla  Judecătoria  Sectorului  6
Bucureşti,CNP ........,  domiciliat(ă) în ..............,  cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.                     

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

14.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata Marin I  Alexandra Daniela,  având funcţia de grefier  arhivar,  la  Judecătoria Sectorului  6
Bucureşti,CNP .........,  domiciliată  în ............,  cunoscând prevederile art.326 din  Codul  penal  privind falsul  în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.                     

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

13.06.2016                                                                          _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, MARIN S. ELENA , având funcţia de GREFIER, la Judecătoria Sectorului 6
Bucureşti,CNP .......,  domiciliat(ă)  în  .......,   cunoscând prevederile  art.326 din Codul  penal  privind falsul  în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.              MEMBRU SINDICAT SINJUST       

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

09.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  MATEI N. AGLAIA,   având funcţia de grefier   la Judecătoria sectorului  6 Bucureşti,  CNP-...........,
domiciliată  în  ...............,  cunoscând  prevederile  art.326  din  Codul  penal  privind  falsul  în  declaraţii,  declar  pe  propria
răspundere, 

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau a

acţiunilor
1.1             -
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor
autonome,  ale companiilor/ societăţilor naţionale,  ale instituţiilor de credit,  ale grupurilor de interes economic, ale
asociaţiilor sau fundaţiilor ori  alel altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1. -
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:

3.1.  SINDJUST
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în
cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:
4.1.          -                       

-
-
-

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

5.1  Beneficiarul de
contract:numele,

prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura
prin care a

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractu

lui

Data
încheierii
contractu

lui

Durata
contractu

lui

Valoare
a totală

a
contrac

tului
Titular -

Soţ/soţie -

Rude de gradul 1)   ale titularului -

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

-

1



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

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

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

Data completării:          Semnătura:
15.06.2016

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  MIHĂILĂ N.  VIRGINIA GABRIELA,  având funcţia  de grefier  la  Judecătoria  Sectorului  6
Bucureşti, CNP ........, domiciliată în .........., cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii,
declar pe propria   răspundere, 

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             -
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome,  ale companiilor/ societăţilor naţionale,  ale instituţiilor de credit,  ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori  ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1. -
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:

3.1. – membru SINDJUST.
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:
4.1.          -                       
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în
timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat , local şi
din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
majoritar/minoritar :

5.1  Beneficiarul de
contract:numele,

prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia
contractantă
: denumirea

şi adresa

Procedura
prin care a

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contract

ului

Data
încheieri

i
contract

ului

Durata
contract

ului

Valoar
ea

totală
a

contra
ctului

Titular -

Soţ/soţie -

Rude de gradul 1)   ale titularului -

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

-

1



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

titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definită la pct. 5.

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

Data completării:          Semnătura:

15.06.2016

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata  MIHĂILESCU N. ADINA-RODICA,  având funcţia  de  grefier la  Judecătoria Sectorului  6
Bucureşti,CNP .........., domiciliată în ................,  cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             -

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                     - 

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

3.1.              -       

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular
-

-

Soţ/soţie 
-
Rude de gradul 1)   ale titularului -

1



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

-

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

14.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, MIRON I. ALEXANDRA CRISTINA, având funcţia de grefier la Judecătoria
Sectorului  6 Bucureşti,  CNP .......,  domiciliat(ă)  în ................,  cunoscând prevederile art.326 din Codul  penal
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.                     

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

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

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

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

Data completării :                             Semnătura:
     15.06.2016

____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, MITRANA  M.D.  VALENTINA-ANCA,  având funcţia  de  grefier  la  Judecătoria  Sectorului  6
Bucureşti,CNP ..........., domiciliată în localitatea .................., cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             - -              -  -
                   - - - -
                   - - - -
                 - - - -
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome,  ale companiilor/  societăţilor naţionale,  ale instituţiilor de credit,  ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori  alel altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      - - -
                             - - -
                            - - -
                           - - -
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:

3.1.             -        
                   -
                   -

4.  Calitatea  de membru  în  organele  de  conducere,  administrare  şi  control,  retribuite  sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:
4.1.                  -          
                         -
                        -
                       -
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în
timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat , local şi din
fonduri  externe ori  încheiate cu societăţi  comerciale  cu capital  de stat  sau unde statul  este acţionar
majoritar/minoritar :

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - --

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

1



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

- - - - - -

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

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

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

Data completării :
                                                    Semnătura:

       14.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/subsemnata MĂRCULESCU M. MIHAELA, având funcţia de grefier  la
Judecătoria sectorului  6, CNP .........,  domiciliată în .............,  cunoscând prevederile  art.326 din
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.                     

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

       14.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata  PETREA  C.  ELENA  EUGENIA,  având  funcţia  de  grefier,  la  Judecătoria
Sectorului 6 Bucureşti,CNP ....., domiciliata în ............, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal
privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor
1.1             NU ESTE CAZUL - - -

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

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.                      NU ESTE CAZUL - -
- - -
- - -
- - -

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

3.1.                     NU ESTE CAZUL
-
-
-

4.  Calitatea  de  membru  în  organele  de  conducere,  administrare  şi  control,  retribuite  sau
neretribuite,  deţinute  în  cadrul  partidelor  politice,  funcţia  deţinută  şi  denumirea  partidului
politic:
4.1.                            NU ESTE CAZUL

-
-
-

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura
prin care a fost

încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractu
lui

Titular
NU ESTE CAZUL

- - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

1



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

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

- - - - - -

- - - - - - -

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

15.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul POPA I NICULAE având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, CNP ........,
domiciliat (ă) în ................, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe
proprie răspundere
:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1     -        
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome,  ale companiilor/  societăţilor naţionale,  ale instituţiilor de credit,  ale grupurilor de
interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori  alel altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.   -                   

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

3.1.    -                 

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

Societăţi comerciale/ persoană fizică 

1



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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

______13.06.2016______________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, POPA Ş. OANA, având funcţia de grefier, la Judecătoria Sectorului 6
Bucureşti, CNP- ......, domiciliată în ............., cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1                           - - - -

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

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      - - -

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

3.1.                     -

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

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

1



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

- - - - - -

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

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

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

Data completării :                                                             Semnătura:
15.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata POPESCU (V.O.) AMELIA SMARANDA, având funcţia de grefier la Judecătoria Sectorului 6
Bucureşti,CNP  .......,  domiciliată  în  ...........  cunoscând  prevederile  art.326  din  Codul  penal  privind  falsul  în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             - - - -

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      - - -

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

3.1.  Membru sindicat-Projust                                                   

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

      14.06.2016________________                                                       _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,  PĂŞESCU C.  ELENA CLAUDIA,  având funcţia  de grefier,  la  Judecătoria  Sectorului  6
Bucureşti, CNP ............. domiciliată în ..............., cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             - - - -

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

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

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

3.1.       MEMBRU ÎN SINDICATUL PROJUST             

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

-
-
-

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

- - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

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

1



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

- - - - - -

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

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

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

Data completării :                                                                                              Semnătura:
                                                                                                

08.06.2016        

____________________                                                                            _______________________
  

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, RADU N. DANIELA ELVIRA , având funcţia de grefier - arhivar, la Judecătoria Sectorului 6
Bucureşti,CNP .........,  domiciliat(ă) în ............,  cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             - - - -

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

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

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

3.1.                     MEMBRU AL SINDICATULUI „SIND JUST”

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

-

- - - - -

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

13.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata  NEACŞU  (  fostă  ŞTEFAN)  I.  GEORGIANA,  ,  având  funcţia  de  grefier,  la
Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, CNP ........, domiciliată în .........., cunoscând prevederile art. 326
din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor
1.1             - - - -

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.                      - - -

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

3.1.                     -

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura
prin care a fost

încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

1



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

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

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

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

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

Data completării :
14.06.2016                 Semnătura:

____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, TOMA C. PAULA CRISTINA, având funcţia de grefier, la Judecătoria Sectorului
6  Bucureşti,  CNP .........,  domiciliată  în  ...............,  cunoscând  prevederile  art.326  din  Codul  penal
privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             - - - -

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      - - -

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

3.1.                     -

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

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

1



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

- - - - - -

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

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

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

Data completării :
                                                    Semnătura:

        15.06.2016 
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata  TRUŞCĂ  I.  CRISTINA-IZABELA,  ,  având  funcţia  de  grefier,  la  Judecătoria
Sectorului 6 Bucureşti, CNP ......, domiciliată în ............., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal
privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri  de  interes  economic,  precum  şi  membru  în  asociaţii,  fundaţii  sau  alte  organizaţii
neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor
1.1             - - - -

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea
deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1.                      - - -

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

3.1.                     -

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura
prin care a

fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractu
lui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie - - - - - -

1



Rude de gradul 1)   ale titularului

Truşcă Ilie - tată
STR. Pieţii, apt. 2, sc B, bloc G9, et.
1

Primăria
oraşului
Filiaşi – Bd.
Racoţeanu,
nr. 160, jud.
Dolj

directă închiriere 03.07.
2007

15 ani 100 lei
lunar

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

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

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

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

Data completării :                                                     Semnătura:
                

14.06.2015

2



3



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata,TUDOR  C  NICOLETA,  având  funcţia  de  grefier-arhivar,  la  Judecătoria  Sectorului  6
Bucureşti,CNP  ...........,domiciliată  în  .........,  cunoscând  prevederile  art.326  din  Codul  penal  privind  falsul  în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.                     Nu sunt membru sindical           

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

_____13.06.2016_______________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, UNGUREANU I. MIHAELA, având funcţia de grefier, la Judecătoria Sectorului
6 Bucureşti,CNP ......., domiciliat(ă) în ................., cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1                           - - - -

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

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

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

3.1.         MEMBRU ÎN SINDICATUL „ SIND JUST”            

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

-
-
-

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular           -         -        -       -       -       -

Soţ/soţie           -         -       -        -       -      -

1



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

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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

15.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata VASILESCU G.EDUARD MĂDĂLIN având funcţia de grefier la Judecătoria
Sectorului 6 Bucureşti, CNP ..........., domiciliat (ă) în ..............., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal
privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             - - - -

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      - - -

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

3.1.                     -

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular - - - - - -

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului -

1



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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

___15.06.2016_________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata VOICU T.  MIHAELA CAMELIA,  având funcţia de grefier   la
Judecătoria sectorului 6, CNP ........., domiciliată în ..................,  cunoscând prevederile art.326 din
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.                     

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

        14.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul ZAHARIA D. FLORINA, având funcţia de GREFIER la Judecătoria Sectorului 6
Bucureşti,CNP .........., domiciliat în  ................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1                         - - - -

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

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

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

3.1.                  MEMBRU ÎN SINDICATUL „SIND JUST”              

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

-
-
-

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular - - - - - -



                                 

Soţ/soţie - - - - - -

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

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

- - - - - -

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

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

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

Data completării:
                Semnătura:               

            15.06.2016
____________________                                                                            _______________________





ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata  ZUICĂ D. ALINA-VIORELA,  având funcţia  de  grefier-şef secţie  penală la  Judecătoria
Sectorului 6 Bucureşti,CNP  .............., domiciliată în  ...............,  cunoscând prevederile art.326 din Codul penal
privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.                     

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

08.06.2016
____________________                                                                            _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

/Subsemnata  ŞERBAN  P.  ELENA,  având  funcţia  de  grefier  arhivar,  la  Judecătoria  Sectorului  6
Bucureşti,CNP ........,  domiciliată  în  ............,  cunoscând prevederile  art.326  din  Codul  penal  privind  falsul  în
declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.              Nu sunt membru sindicat       

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

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

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

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

Data completării :
                Semnătura:

        13.06.2016
____________________                                         _______________________

2
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ANEXA nr.2 
 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

 Subsemnata GHEORGHE V. MARCELA , având funcţia de GREFIER, la Judecătoria Sectorului 6 
Bucureşti,CNP-…………….., domiciliat(ă) în …………….., cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind 
falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere: 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

Calitatea deţinută Nr. de părţi 
sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale şi/sau 

a acţiunilor 

1.1             -- - - - 

    

    

    

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

Unitatea  
- denumirea şi adresa - 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1.                      - - - 

   

   

   

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

3.1.                     - 

 

 

 

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

4.1.                            - 

- 

 

 

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

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

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

Procedura prin 
care a fost 
încredinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală a 

contractul
ui 

Titular 
 
 

- - - - - - 

Soţ/soţie  
 

      



 2 

Rude de gradul 1)   ale titularului 
 

- - - - -  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- -- - - - 

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

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

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

Data completării :15.06.2016 
                         Semnătura: 

 
____________________                                                                            _______________________ 
 
 
 
 
 



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata  Ionescu  N.  Adina  Maria  ,  având  funcţia  de  grefier,  la  Judecătoria  Sectorului  6
Bucureşti,CNP…………………, domiciliat(ă) în …………………., cunoscând prevederile art.326 din Codul penal
privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor
1.1             - - - -

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      

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

3.1.                     

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

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular

Soţ/soţie 

Rude de gradul 1)   ale titularului

1



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

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

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

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

Data completării :
                                           Semnătura:

21 decembrie 2016                                                                         _______________________

2



ANEXA nr.2

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata,  Stamate M. Bogdan Constantin  ,  având funcţia  de grefier,  la  Judecătoria
Sectorului 6 Bucureşti,CNP ……………………..., domiciliat(ă) în ………., cunoscând prevederile art.326 din Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria   răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Nr. de părţi
sociale sau de

acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale şi/sau

a acţiunilor

1.1             nu este cazul

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

2.1.                      nu este cazul

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

3.1.                     

4.  Calitatea  de  membru  în  organele  de conducere,  administrare  şi  control,  retribuite  sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:
4.1.                            nu este cazul

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

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

Instituţia
contractantă:
denumirea şi

adresa

Procedura prin
care a fost
încredinţat
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea
totală a

contractul
ui

Titular -

Soţ/soţie 

1



Rude de gradul 1)   ale titularului

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

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

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

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

Data completării :
                      Semnătura:

19 dec.2016

2


