
Subsemnatul, PRICĂ I. EUGENIA' , având funcţia de GREFIER ŞEF la JUDECĂTORIA 
TULCEA, CNP , domiciliul TULCEA, ‘ '

f cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere că împreună cu familia*!) deţin următoarele:

ROMÂNIA*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 
I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara indusiv cele aflate în alte ţări.

JUDECĂTORIA TULCEA
M-. e  /  16.  MAI. 2018

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

-------------- — ------- --------- —

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

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

NOTĂ:
Se vor declara indusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea Apartament 2003 40 mp. l/l Credit
ipotecar

Prică
Eugenia

*  Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La 'Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II . Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 
supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
autoturism Matiz Daewo 1 2008 Credit auto

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro 
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3,000 de euro fiecare, sî bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni ___________________ __ ________ ___________________________ __________________
Natura bunului 
instrainat

Data înstrăinării Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea j

■ i

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



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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

....... .....

* Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau 
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente,, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă vaioarea de piaţă însumată a tuturor acestora
depăşeşte 5.000 de euro 

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi 
comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
3. A/te active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

NOTĂ: ■ , ■
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
BANCPOST 
AG.TULCEA
- credit de consum

07.05,2018 (refinanţare 
contract ipotecar din 
2011)

2023 62.000 lei

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular ------------------- --------------------- ------------ .------ -- • '

1.2. Soţ/soţie

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual încasat



Numele, adresa generator de venit
1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Plică Eugenia Judecătoria Tulcea,str. 

Toamnei nt. 15
Grefier şef 79.159 lei

1.2. Soţ/ soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular Tuicea apartament 10.200 lei

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot /  soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie

7. Venituri din premii si din ocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ / soţie

8.3. Copii

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

Data completării semnătura
16 mai 2018



Subsemnatul, Condrache Iulian, având funcţia de grefier la Judecător ia Tulcea, CNP 
domiciliat în Matca, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe
propria răspundere că împreună cu familia*!) deţin următoarele:

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

1. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor dedara inclusiv cele aflate în alte ţări.

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA TULCEA
t ir . y_  16.  MAI. 2 0 i y

\\ f t i v  ®

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

T ltu la fe p ^ r^

.

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

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

2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor dedara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria

i

Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

----------

*  Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
— —- >

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României ia momentul declarării.

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

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile_înştrăinate în

Natura bunului 
instrainat

Data înstrăinării Persoana către care 
s-a instrainat

Forma înstrăinării Valoarea

----------------- ■ - —



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

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

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

“>  - - -

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
-------- - > _  -



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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/soţie /
/

. . _____________
1.3. Copii //

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anuai incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul

Condrache Iulian Grefier -Judecătoria 
Tulcea

42.617 lei

1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investit»
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot /  soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie

7. Venituri din premii si din ]ocuri de noroc



7.1. Titular

7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii

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

Data completării
16.05.2018



Subsemnata, MOLDOVEANU PAULA, având funcţia de GREFIER la Judecatoria Tulcea, CNP 
domiciliată în mun, Tulcea, 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penai privind falsui în declaraţii, declar pe propria răspundere că 
împreună cu familia* 1) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

ROMÂNIA
JUDECATORIA TULCEA
Wr. /o f  16. MAI. 2018

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

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

coproprietate, cota-parte şi numeie coproprietarilor.

2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea 2 2004 191,52 mp. 3/8 din 
1/2

Certificat
de
moştenitor

Moldoveanu 
Paula, 3/8 
din 1/2

*  Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.  ̂ ^
*2) La 'Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. .

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

Natura Marca Nr de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro . . .
NOTĂ: ' .......  .... - '•
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în

Natura bunului 
instrairiat

Data înstrăinării Persoana către care 
s-a instrainat

Forma înstrăinării Valoarea

-



IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, indusiv 
cârdurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia C

Tipul* valuta . Deschis in anul . Sold/valoare la zi

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

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

NOTĂ: . ......
Se vor dedara inclusiv investiţiile şi partidpările în străinătate.

Emitent titlu /  societatea 
in care persoana este 
acţionar sau asociat / 
beneficiar de imp rum ut

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

. . — • • - •

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Creditor Contractat in anul .............Scadent la Valoare
Next Capital 
Limited (Cipru)

Solution Executare silită Până la achitarea integrală 40.000 lei

S.C. BANCPOST 
Sucursala Tulcea

S.A. - 2016 2021 53.800.00 RON

S.C. BANCPOST 
Sucursala Tulcea

S.A. - 2017 2022 10.000 RON

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/soţie

1.3. Copii



VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul_an_fiscal încheiat (potrivit art. 
41 din Leaea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioarei

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

One a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciu! prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Moldoveanu Paula Judecătoria Tulcea, Tulcea, 

str. Toamnei nr.15
Venituri din salarii 66786 lei

1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii
Moldoveanu Elena Alexia - alocaţie de stat şi

- pensie de urmaş
1008 lei 
23628 lei

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii

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

Data completării .... _ :
16 mai 2018 . _



Subsemnatul, GHENU M ARIAN , având funcţia de GREFIER Ia Judecătoria Tulcea, CNP: 
dom iciliat în Tulcea,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că 
împreună cu fam ilia * !)  deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 
I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA TULCEA
A/f. / /  /  16. MAI. 2018

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

TituiaruF*2j

NU ESTE 
CAZUL

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

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

2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

NU ESTE 
CAZUL

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şaiupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 
supuse înmatriculării\ potrivit legii

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

NU ESTE CAZUL

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro
NOTĂ:  ̂ ^
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

m ESTE CAZUL ~ 1

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni
Natura bunului 
instrainat

Data înstrăinării Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

NU ESTE CAZUL

IV. Active financiare



1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivaiente de economisire şi investire, inclusiv 
cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5,000 de euro

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

Institutia care 
administreaza si •• 
adresa, acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi ,

NU ESTE 'CAZUL

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

m ESTE CAZUL

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă vaioarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

NU ESTE CAZUL

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciu! prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 1 Serviciul prestat /  Obiectul 1 Venitul anual incasat 
Numele, adresa | generator de venit I

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Ghenu Marian Judecatoria Tulcea,

str.Toamnei nr. 15, judeţ
Tulcea

Grefier 59.783 lei

1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie

7. Venituri din premii si din ocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pena/e pantru inexactitatea sau caracterul 
incomplet al datelor menţionate.

Data completării
16.05.2018



Subsemnata, CASAPU DANIELA având funcţia de grefier la Judecatoria Tulcea, CNP 
domiciliată în mun. Tulcea, cunoscând prevederile art. 326 din Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere c ă  împreună cu familia*!) deţin următoarele: 

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

! ROMÂNIA
JUDECATORIA TULCEA

\ / / r . / z f '16. MAL 2018

r e

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

------------------- r  _  — —  . -- --------------------- ---- - _  _  ------------- - - - - - - -  . - ■ -------------- ■■ ■
------------------------ ...

' / /

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

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

2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea 1 . : ... 2007 SOrnp 1/2 Credit
ipotecar

Casapu
Dragoş
Eugen

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în căzui bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. :

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

Natura . Marca. Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Skoda 1 2009 vânzare-cumpărare

. ■' . • y . ■ ■- :..
.: ... .... .. ; ■ ■ ; .. .. ■ v ..

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cuft, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte
5.000 de euro '
NOTĂ:- . . - - ................  . ./■ .. . . , ■
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României ta momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
_ _ — .. .. — — ■— » - * ■ — - — -------- — — - — — ■

. ' • J.

■ .■ . ; ■ ■■ ■■

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate 
în ultimele 12 luni .....  ................. ' . : . :. " ;
Natura bunului 
instrainat

Data înstrăinării Persoana către care 
s-a instrainat

Forma înstrăinării Valoarea

... ' --V
. .  -

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



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

Institutia care 
administreaza sî 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi.

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

______________ ---w_

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unul terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Creditor Contractat rn anul Scadent la Valoare
Credit Europe Bank 2007 2037 150000 Lei

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / 
Obiectul generator de 
venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular
---------------------------------- -— ■ - — ------------------------------------------------------- -  -

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa .

Serviciul prestat / 
Obiectul generator de 
venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Casapu Daniela Grefier 50611
1.2. Sot/ soţie
Casapu Dragoş Eugen ISU Delta Subofiţer operativ 

principal
Conform fişei fiscale

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot /  soţie

6. Venituri din activitati aqricole
6.1.Titular

6.2. Sot /  soţie

7. Venituri din premii si din locuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot /  soţie _
. . ...

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii
Casapu Răzvan Alocaţie de stat - 1008

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

Data completării ft»rnn£tiira
16.05.2018



Subsemnatul, NICOARĂ MARIA având funcţia de grefier la Judecatoria Tulcea, CNP 
domiciliat în mun. Tulcea, 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere că împreună cu familia*!) deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 
I. Bunuri imobile 
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA TULCEA

Mr/by  1 MAI. 2018

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

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

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

2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea apartament 1991 55 cumpărare Nicoară
Maria;
Nicoară
Gheorghe

Jijila Casă 1993 1550 cumpărare Nicoară
Gheorghe

*  Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casa de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La 'Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

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

Autoturism Opel Astra 1 2008 cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul 
declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

v



I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile 
înstrăinate în ultimele 12 luni
Natura bunului 1 Data înstrăinării 
instrainat |

Persoana către 
care s-a instrainat

Forma înstrăinării Valoarea

-
■ - r

IV. Active financiare .... . . .
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
indusiv cârdurile de credit, daca valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Institutia care 
administrează si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

BRD Cont economii lei 2014 31.497
BRD Depozit la 

termen
lei 2015 23.963

BANCA
TRANSILVANIA Cont economii lei 2015 3 .150

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor dedara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi aite 
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare



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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat / 
Obiectul generator de 
venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / 
Obiectul generator de 
venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul 
Nicoară Maria

Judecătoria Tulcea / 
Toamnei nr. 15

Grefier 61.779 lei

1.2. Sot/ soţie 
Nicoară Gheorghe

pensie 30.792

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din învestitii
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot /  soţie



6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie

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

7.2, Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii

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

Data completării
16.05.2018



Subsemnata, ZAHARCU ANCUŢA având funcţia de grefier-arhivar la Judecătoria Tulcea, CNP 
domiciliată în Tulcea, cunoscând prevederile art. 326 din

Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu fam ilia li) deţin 
următoarele:

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

I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

ROMANIA
j u D E C A io a y u i j j j

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

TituîamT*2)

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

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

2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La 'Titular'' se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare> maşini agricoler şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 
supuse înmatriculării, potrivit legii

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

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac patte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro
NOTĂ: ^
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

Data înstrăinării Persoana către care 
s-a instrainat

Forma înstrăinării Valoarea



IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţi)\ forme echivalente de economisire şi investire, indusiv 
cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi |

I

■ - • •• -  ■ ■ - - ____________  1

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara indusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

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

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



, V II. Venituri ale declarantului si ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioarei

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

incomplet al datelor menţionate.
Data completării Semnătura

16,05.2018



Subsemnata, MANGU NICULIŢA având funcţia de grefier-arhivar ia Judeca tor ia Tulcea, CNP 
domiciliat în mun.Tulcea, r cunoscând

prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu 
fam ilia li) deţin următoarele: - -

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

I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

JUDECĂTORIA TULCEA
Mr- Î £ J  1 6. MAI. 2018

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

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

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

2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Garsonieră Confort
III

1994 10 M .P. 100% Cumpărare Mangu 
Niculiţa

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La "Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror vaioare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se afla sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea



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

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

Institutia care ' 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit .

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Mangu Niculiţa Judecătoria Tulcea, str. 

Toamnei, nr. 15
Gref ier-arhi var- Salariu 37.929 lei

1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activitati Independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie

7. Venituri din premii si din locuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8-2. Sot /  soţie

8.3, Copii

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

Data completării S<
16.05.2018



Subsemnata VASILE MIRABELA având funcţia de grefier arhivar la Judecatoria Tulcea,
CNP domiciliata în mun. Tulcea., cunoscând prevederile
art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu fam ilia li) deţin 
următoarele:

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

I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

JUDECĂTORIA TULCEA
* j :  / ţ /  i i  m  2018

' v —------i  \

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

TitulaYuP^fT

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

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

2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea Apartament 2016 4 6,49 mp l/l Credi t 
ipotecar

Vasile
Mirabela

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La "Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Natura Marca 1 Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Ţ

|

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro
NOTĂ:  ̂ ^
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni
Natura bunului 
instrainat

Data înstrăinării Persoana către care 
s-a instrainat

Forma înstrăinării ^ Valoarea



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

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

Institutia care . 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* va uta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V, Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora 

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

terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
'epăşeşte 5.000 de euro

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaie primite or atuit sau subvenţionate fată de valoarea de piaţă din
■ - —  ---------  —p *   -------------------—= ----------------  —--- ----   ■ r  s----- « ------ ■----  J-

naţionale sau institut» publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de 
cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele 
adresa

r Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii



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

NOTĂ:
Se vor dedara indusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul 
VASILE MIRABELA

JUDECATORIA TULCEA, 
STR.Toamnei nr.15

SALARIU 34599 LEI

1,2. Sot/ soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot /  soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie

7. Venituri din premii si din iocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie
. _ _

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura
16.05.2018



Subsemnatul ANDREI COSTEL având funcţia de aprod la Judecatoria Tulcea, CNP 
domiciliat în mun. Tulcea, cunoscând
prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu 
familia*!) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

R
JUDECĂTO

/> V .  / *

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

T m ă fu i*2 )

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

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

2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea Apartament 2002 50 mp 1/2 Vânzare-
Cumpărare

Andrei 
Cos tel 
Andrei 
Mădălina

Tulcea Garaj 2003 15 mp 1/2 Vânzare-
Cumpărare

Andrei 
Costel 
Andrei 
Mădălina

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La "Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Dacia 1310 1 1999, Vânzare-

Cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniuI culturai naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro 
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată



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

Data instrainarii Pe
H

rsoana către care 
t instrainat

Forma instrainarii Valoarea

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

NOTĂ: .... •• • -  ■ -
Se vor declara indusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* vali jta Deschis in anul Sold/valoare la zi

-

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (tit 
comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

uri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi

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

NOTA:
Se vor declara indusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui 'ţerţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Creditor Contractat in anul | Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantafe primite gratuit sau subvenţionate fată de valoarea de piaţă dinZ3I7partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi

cheltuieli, altele decât cele ale anoaiatorului. a
HUI UUWIILUI ■ UC

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale prin ite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular



1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ;
Se vor dedara indusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul 1 Sursa venitului:
1 Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul Andrei

Costel/sal a riu/Judecător ia 
Tulcea, strada Toamnei, 
nr. 15, jud. Tulcea

Aprod 24048 lei

1.2. Sot/ soţie Andrei
Mădălina/salariu/SC 
GELCO SA TULCEA

Confecţioner Conf. fişei fiscale

1.3. Copii Andrei Georgiana 
Alexandra/elev/clasa a-IX- 
a, Liceul Ion Creangă, 
Tulcea;
Andrei Gabriela 
Anamaria/elev/clasa a-IV- 
a, Colegiul Tehnic Anghel 
Salygni

Alocaţie

Alocaţie

1008 lei 

1008 lei

2. Venituri din activitati îndependente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot /  soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2, Sot /  soţie

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

7.2. Sot /  soţie



7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie
l

8.3. Copii

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

Data completării 
16.05.2018

potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul

Semnătura



Subsemnata Trandafir Camelia având funcţia de agent procedural la Judecatoria Tulcea, CNP 
domiciliata în mun. Tulcea, , cunoscând

prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu 
familia*l) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

ROMANIA
JUDECĂTORIA TU
V f .  / W j j .  MAI.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

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

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

2. Clădiri
NOTĂ: .
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţari.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

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

* Categoriile indicate sunt; (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La 'Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în caîul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Skoda Octavia 1 2006 cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniuI cultural naţional sau universal, a căror vafoare însumată depăşeşte 
5.000 de euro
NOTĂ: ^
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate 
în ultimele 12 l u n i _____________________________________________________________
Natura bunului 
instrainat

Data înstrăinării Persoana către care 
s-a instrainat

Forma înstrăinării Valoarea

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

IV. Active financiare



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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia ; v

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiuI unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
BANC POST 2014 2018 15679,70 lei
BANCA TRANSILVANIA 2005 - 7000 lei

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / 
Obiectul generator de 
venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular

1,2. Soţ/soţie

1.3. Copii



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

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / 
Obiectul generator de 
venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1, Titularul
Trandafir Camelia Tribunalul Tulcea salariu 18375
1.2. Sot/ soţie
Trandafir Antoanel SC Madona Prodchim SRL salariu Conform fisei fiscale
1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5,2. Sot /  soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

7. Venituri din premii si din locuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii

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

Data completării 
16 05 2018



Subsemnata, Ivan Iulia-Viorica-Margareta, având funcţia de grefier la Judecatoria Tulcea, CNP 
domiciliata în satul Valea Nucarilor, 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere 
că împreună cu fam ilia li) deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în îi

I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea

i 2014 5 ha 3/8 din 
1/2

Certificat
de
moştenitor

ivan lulia-
Viorica-
Margareta

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

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

2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor declara indusiv cele aflate în alte ţări.

ea acestora. r ROM AN IA
JUDECĂTORIA TULCEA

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea 1 2014 69.72 mp 3/8 din 
1/2

Certificat
de
moştenitor

Ivan
lulia- :
Viorica-
Margareta

Idem garaj 2014 16 mp 3/8 din 
1/2

Certificat
de
moştenitor

Ivan
lulia-
Viorica-
Margareta

judeţul Tulcea

2 2017 1429 mp Vânzare-
cumpărare

Ivan
lulia-
Viorica-
Margareta

*  Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerdale/de producţie.  ̂ _
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

I I .  Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricoie, şalupe, iahturi şi aite mijioace de transport care sunt 
supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Hyundai 1 2015 Vânzare-cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cu/t, colecţii de arta şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro 
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.



Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

Nu este cazul

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

Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

Nu este’ cazul

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

BRD-Groupe 
Societe 
Generale S.A. 
România

Depozit copil 
Ivan Ana Gloria

RON 2011 5310

BRD-Groupe 
Societe 
Generale S.A. 
România

Depozit soţ EUR 2011 5459

BRD-Groupe 
Societe 
Generale S.A. 
România

Depozit soţ EUR 2017 10600

Raiffeisen Bank 
România

Depozit copil, 
Ivan Teodor 
Lucian

EUR 2014 3600

Raiffeisen Bank 
România

Depozit copil/ 
Ivan Teodor 
Lucian

RON 2014 10000

Banca
Transilvania

Depozit copil, 
Ivan Teodor 
Lucian

EUR 2017 10000

. ,

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

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

NOTĂ:
Se vor dedara indusiv investiţiile şi participările în străinătate.

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

Nu este cazul

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



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii ..
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiz/ponate în sistem leasing şi aite asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

Nu este cazul

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular
Nu este cazul

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Ivan Iulia-Viorica- 
Margareta

Salariu 64657

1.2. Sot/soţie 
Ivan Liviu-Cătălin

1.3. Copii ; • . ' ■ ' .
Ivan Ana-Gloria 
Ivan Teodor-Lucian

Alocaţie de stat 
Alocaţie de stat

1008 lei 
1008 lei

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie



4. Venituri din investit»
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot /  soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie

7. Venituri din premii si din ocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii

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

Data completării Se
16 mai 2017



Subsemnatul Apostol Mirela, având funcţia de grefier la Judecătoria Tulcea, CNP 
domiciliat în mun. Tulcea, cunoscând prevederile a iţ. 3,26
din Codul penal privind falsul în declaraţii; declar pe propria răspundere că împreună cu 
următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 
I. Bunuri imobile 
1. Terenuri 
n o tă :

| ROMÂNIA
I JUDECAT*

H r - Z Q  /

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

NU ESTE 
CAZUL

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

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

2. Clădiri 
NOTĂ:

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

TULCEA apartament 2000 49,50 mp 1/2 : Contract 
de vânzare 
-cumpărare

Apostol
Adrian

TULCEA garaj 2013 18 mp 1/2 Contract 
de vânzare 
-cumpărare

Apostol
Adrian

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. :

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

Natura Marca Nr, de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Dacia Logan 1 2008 Credit
Rulotă Knaus 1 1985 Cumpărare

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
NU ESTE CAZUL

I I I .  Bunuri mobile» a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

NU ESTE CAZUL

IV. Active financiare



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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zl

v v - •
NU ESTE CAZUL .

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

NU ESTE CAZUL ^

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

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

.........NU ESTE CAZUL .....................................................................
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
BRD TULCEA . ' . 1 2017 - refinanţare 2022 58.000 Iei

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular
nu
1.2. Soţ/soţie
nu
1.3. Copii
nu

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii



1.1. Titularul
Apostol Mirela Judecătoria Tulcea 

Tulcea, str.Toamnei, nr.15
salariu 57.477 lei

1.2. Sot/ soţie
Apostol Adrian Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Tulcea , 
Tulcea, str. Isaccei, nr. 
105

salariu Conform fişei fiscale

1.3. Copii
Apostol Emilia -  Nicoleta 
Apostol Aiexis - Andreea

Alocaţie de stat 
Alocaţie de stat

1008
1008

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3,1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investit»
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot /  soţie

6. Venituri din activitati agricole -
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie ^

7. Venituri din premii si din ocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii

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

Data completării 
16 mai 2018

tura



Subsemnatul, IONIŢĂ EUGENIA .... având funcţia de ÎNGRIJITOR ....  la Judecatoria Tulcea,
CNP .... domiciliat în mun. TULCEA...,
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că 
împreună cu familia*!) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara indusiv cele aflate în alte ţări.

R O M AN 1A
JUDECĂTORJA TULCEA
/ A . - V / 1 f a . M A l . Z 0 i a

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

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

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

2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţari.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

TULCEA Confort 1 2000 7 6rrr 1/2 cuirtparare IONIŢĂ 
EUGENIA SI 
IONIŢĂ 
ENACHE

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La "Titular’1 se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
autoturism OPEL VECTRA 1 2002 cumpără re

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro
NOTĂ:  ̂ ^
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile lnstrăinate_în 
ultimele 12 luni ^ ____________
Natura bunului Data instrainarii Persoana către care Forma înstrăinării Valoarea
instrainat s-a instrainat



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

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

Institutia care. ' 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

■ - • -  • -

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

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

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al Il-lea.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii .
1.1. Titularul IONIŢA 
EUGENIA

JUDECATORIA TULCEA str 
TOAMNEI, nr 15

17.391 LEI

1.2. Sot/ soţie
IONIŢA ENACHE S.C LEROY SRL ŞOMER CONFORM FIŞEI FISCALE 

ANUALE
1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular I

■ ■ ■5.2. Sot /  soţie ■
.....................

6. Venituri din activitati agricole
. 6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie

7. Venituri din premii si din ocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii



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

Data completării 

16 . 05 . 2018



Subsemnatul, MIHAILOV MARIANA având funcţia de GREFIER (a Judecatoria Tulcea/ CNP 
domiciliat în mun. TULCEA, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere c ă împreună cu familia*!) deţin următoarele: :

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

I. Bunuri imobile
.1, Terenuri - - '
IVOTĂ; ... ■■ ” ; . ■ . : \ . . ■’.. .. . ..
Se vor d edata  inclusiv cele aflate în alte ţări.

ROM ÂN IA
JUDECĂTORIA TULCEA
M ? ? /  16. MAI. 2018

i Adresa sau j Categoria 
i zona

Anul
dobândirii

Suprafaţa | Cota parte i Modul de 
_____ dobândire

Titularul *2)

Z Z 3 I
* Categoriile indicate sunt; (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, 

dacă se află în circuitul civil. : . ■ ’ ' '
*2) La "Titular" se menţionează, în căzu) bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul ' 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietari lor. : ; ; . .

2, Clădiri ^
NOTĂ: ;

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

j Adresa sau ; Categoria
i_zona_

Anul
dobândirii

Suprafaţa | Cota parte j Modul de
i dobândire

i

Titularul *2)

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de Vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie. ; •
*2) La ."Titula;;". se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţui/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parţe şi numele coproprietarilor. . , ’

II. Bunuri mobile
L  Auto vehicule/autoturisme, tractoare, maşini: agricole, şalupe/ iahturi şi aite mijloace de transport 
Care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii , .

Natura

, AuţotiUŢSiri 
I A uto turism  
i M o to e ic lc ta - 
; scu le r  ■■

Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de , 
dobândire

Audi 1 ' ■■ 2 010  . 'v . - J C um părare
Ford 1 ; . C um părare  V
Giicra 2001 ! C um părare

)C L aguna
g o lf(b ra tesu l) :

1 : 2 0 1 3  . Cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ: V  ' : ■■■ ■ \ ■■■
Se vdr menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă eie se află sau nu pe teritoriul României la momentul 
declarării. . ■: • ' ’ ' ■ . . ■ ■ ' : /  \ •' - • • . • '

Descriere sumară Anul dobândirii .‘T Valoarea estimata



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

| Natura bunului 
i instrainat

Data înstrăinării Persoana către 
care s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea j

: . 7 ^  , ...: ■ ■ ■ ' i
— | - • I

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi ~~j
. i

. ■ i■ ■ (
-  7  “ . ■ S

■■ i

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

- V
c - —

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

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an; ■ V' ' ■■ - ■■ ■ . ... ■ '..

NOTĂ: /  : '
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare ____ _
8.500 EuroBanca Transilvania 2014 2019 1



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

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul ! şi al IMea. ■ /

i Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciu! prestat / 
Obiectul generator de 
venit

Venitul anual încasat

; 1.1. Titular t  \  ■: - -\ . _ ' _ ■ . ^

! 1.2. Soţ/soţie /
/  ~

; 1.3. Copii

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

NOTA: ..
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

i Cine a realizat venitul ; Sursa venitului: 
i : - -  Numele, adresa:

Serviciu! prestat / 
Obiectul generator de 
venit '

Venitul anual încasat

i 1- Venituri d in salarii 
! 1.1. Titularul l MIHAILOV :

| MARIANA :
j JUDECĂTORIA 
I TULCEA. str. Păcii, nr.
1 83 ■

GREFIER
SALARIU

63095 lei

\ 1.2. Sot/ soţie Ţ m ÎHAILOV ” I AGENT DE POLITIE 
1 CRISTIAN I SALARIU :

I.G.P.R.- S P D.P.
I Tulcea, str. Spitalului.

, !  nr. 2 . -■

50487lei

1.3. MIHAILOV MiHAf- ALOCAŢIE 
THEODOR ;

! MIHAILOV MATEI- j ALOCAŢIE 
TIBERIU

i_2. Venituri d in activitati independente

1008 lei 

1008 Iei

2.1. Titular
*r

2.2. Sot / soţie r
i 3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
! 3.1. Titular

3.2. Sot / soţie



j 4. Venituri din investiţii
4.1. Titular ; r , ■

l- ■ v " " 1" ' •. . • •'• . • •• i ■ '. : . '  ' • 7 •• •' • ' ' -
4.2. Sot /  soţie • ' : ' . . •• • . •. .. . . ..3- • ' . .. .. .' ' . . -: ■

• • •• . . ' • • • • « •  • ! • . -■ . . . : . .! . .. , ;. " . ' '■ ■■
5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie ■ ' ■■ : ■' ■

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular ■ ■: "  v . ■' ., • |

1
6.2. Sot /  soţie ..... . . ■ ■ j

7. Venituri din premii si cin jocuri de noroc !
7.1. Titular ■ . ■■ ' \

■ ' ' . i
7.2. Sot /  soţie . ■ . ■ ! '___________...__ ______ _____ i

7.3. Copii
. .  ... _ . . v L : v.... _ ' ' ■

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii

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

Data completării
16.05.2018



Subsemnata, CAZACU NELA, având funcţia de grefier la Judecatoria Tulcea, CNP 
domiciliat în munTulcea, cunoscând prevederile arL_326
din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*!) deţin 
următoarele:

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

I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

acestofepMÂNIA

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

* Categorii e indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luc u de apă; (5) a te categorii de
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

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

2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţari.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota
parte

Modul de dobândire Titularul
*2)

Tulcea apartament 2006 53 mp 1/2 Vanzare/curapărare Cazacu
Gelu

*  Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.
*2) La "Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

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

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

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

autoturism VW Jetta 1 2010 cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte
5.000 de euro 
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 
la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimata



III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile
înstrăinate în ultirnele 12 luni
Natura bunului 
instrainat

Date instrainarii Persoana către 
care s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

IV. Active financiare
1, Conturi şi depozite bancare, fonduri de investipi, forme echivalente de economisire şi investire, indusiv 
cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoted, garanpi emise în benefidul unui terţ, bunuri achiziponate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
Garanţi Bank 2017 2020 34.000 LEI
BCR 2006 2026 27.750 E

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fată de valoarea de niată 
din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi 
naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine» inclusiv burse, credite, garanţii, 
decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală 
depăşeşte .5 Q_Q f e eţirp*



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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / 
Obiectul generator de 
venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal 
încheiat fpotrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul, fiscal, cu modificările si 
completările ulterioarei

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat j  
Obiectul generator de 
venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Cazacu Nela Judecătoria Tulcea qrefier 67.130 lei
1.2. Sot/ soţie
Cazacu Gelu Garda de Coasta 

Constanta
agent de politie 32.097 lei

1.3. Copii
Cazacu Alexandru 
Mihnea

Alocaţie de stat - 1008 lei

2. Venituri din activitati independente
2.1. Tituiar

2.2. Sot ( soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot /  soţie

6. Venituri din activitati aqricole
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie



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

7,2. Sot /  soţie ,

7,3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii

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

Data completării 
16 mai 2018

Semnătura



Subsemnata, NEDELCU GINA, având funcţia de grefier la Judecatoria Tulcea, CNP domiciliat
în loc.Tăndărei, cu reşedinţa în mun.Tulcea,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că 
împreună cu familia*!) deţin următoarele:

I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

a- R<3 M Â N IA  /V ' M
JUDEC/U  ORIA TULCEA)! jmSrajfj
H t W / 16. MAI. 2018 y ' * C~» [l| | §

Adresa sau 
zona

Categoria Anul dobândirii Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

-------

extravilane, dacă se află în circuitul civil. a
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în 

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

2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul dobândirii Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

- — .

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie. 
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în 

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

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

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

------

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cuit, colecpi de artă şi numismatică, obiecte care
fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 
momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

--------  ■

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni ______________ ___________________ ___________________
Natura bunului 
instrainat

Data înstrăinării Persoana către care 
s-a instrainat

Forma înstrăinării Valoarea

-------

IV. Active financiare



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

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

Institutia care 
administrează si 
adresa acesteia .

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

-——- - ; .

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

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

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

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

Tipul Nr, de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor dedara inclusiv cele aflate în străinătate.

Datorii
Debite, ipoteci, garanpi emise în beneftdui unui terţ, bunuri achiziponate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă 
valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

BRD 2015 2020 20.000 LEI

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
qenerator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular

1.2. Sot/soţie

1.3. Copii



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

NOTĂ:
Se vor dedara indusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Nedelcu Gina Judecătoria Tulcea grefier 77.283
1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii
Balaban Bianca Georgiana Alocaţie de stat - 1008 lei
2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investit»
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2, Sot /  soţie

7. Venituri din premii si din iocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii

Data completării 
16 mai 2018



Subsemnatul, CREŢU MARIA.... având funcţia de APROD  ia Judecatoria Tulcea,
CNP .... domiciliat în mun. TULCEA...,

 ̂ cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere că împreună cu fam ilia*!) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţari.

' ROMÂNIA
JUDECĂTORIA TULCEA
U f  - J - f !  16, MĂI 2018

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

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

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

2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria * Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

TULCEA 3 1391 10 m' i cumparare CREŢU
MARIA

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor

II . Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi aite mijloace de transport care sunt 
supuse înmatriculăriif potrivit legii

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

2, Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cuit, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro
NOTĂ: _
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în

Natura bunului 
instrainat

Data înstrăinării Persoana către care 
s-a înstrăinat

Forma înstrăinării Valoarea



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

NOTĂ:
Se vor dedara inclusiv cele aflate în banei sau instituţii financiare din străinătate.

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala ia zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
Se vor dedara indusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
CREŢU MARIA JUDECATORIA TULCEA str 

TOAMNEI, nr 15 .
APROD
SALARIU

26423Lei

1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activitati inde pendente
2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie

7. Venituri din premii si din locuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii

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

Data copletarii 16 . 05 .2018



Subsemnata DINISOV AURELIA, având funcţia de grefier la Judecatoria Tulcea, CNP 
domiciliată în mun. Tulcea, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu fam ilia*!) deţin următoarele:

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

ROMÂNIA
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

JUDECĂTORIA TULCEA»,.u)  I f rM A I .  2018

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

* \nA

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

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

*  Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
autoturism Matiz 1 2004 cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniu! cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro
NOTĂ: ^
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 l u n i ___________________________________________ ___,_________ __________
Natura bunului 
înstrăinat

Data înstrăinării Persoana către care 
s-a înstrăinat

Forma înstrăinării Valoarea

.

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



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

Instituţia care 
administrează si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
BCR Tulcea 2016 2021 45000 lei

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii



V II. Venituri ale declarantului si ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioarei

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul Dinisov Aurelia 

Judecătoria Tulcea, 
Tulcea, str. Toamnei nr. 15

Salariu 61910 lei

1.2. Soţ/ soţie Dinisov Stelian Alexandru 
Transelectrica S.A.

Salariu Conform fişei fiscale

1.3. Copii Dinisov Cristian Alocaţie de stat 1008 lei

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot /  soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie

7. Venituri din premii si din ocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse .
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii

Data completării
16.05.2018



Subsemnatul Caracudă Rodica, având funcţia de grefier la Judecatoria Tulcea, CNP 
domiciliat în mun. Tulcea, cunoscând prevederile art. 326 din Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu fam ilia*l) deţjn următoarele:

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

I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

, ROMÂNIA
JUDECĂTORIA TULCEA

? # r - c 2?L  16. MAI. 2018

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Valea
Nucarilor

1 2017 2.500 mp 2/8 moştenire

circuitul civil.
*2) La 'Titular’' se menţionează; în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea 1 2014 54 mp 1/2 Credit
„prima
casa"

Caracudă
Rodica
Caracudă
Gabriel

Valea
Nucarilor

2 2017 115 mp 2/8 moştenire

*  Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La "Titular11 se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
-  ■

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro
NOTĂ: _
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I .  Bunuri mobiie. a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobiie înstrăinate în

Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

-



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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul*' .. ; : valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

- - -■ .. .. • •. ■- .......

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

-

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
CEC Bank S.A. 2014 2029 85.000 lei

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

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al Il-lea.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. -

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Caracudă Rodica Judecătoria Tulcea salariu 63.399 lei
1.2. Sot/ soţie
Caracudă Ga briei S.C. Eurodelta 

Travel Invest 
S.R.L.

salariu Cf. fişei fiscale

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot /  soţie

6. Venituri din activitati aqricole
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie

7. Venituri din premii si din ocuri de noroc
7.1. Titular 1

7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii

Data completării
16.05.2018

Semnătura



Subsemnata, Vasile Uliana având funcţia de grefier la Judecatoria Tulcea, CNP domiciliat
în mun. Tulcea cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în înt

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţari.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

. , — ------—---------------r_
_^ _

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

circuitul civil.
*2) La 'Titular'’ se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

TULCEA APARTAMENT 1998 65 mp în
devălmăşie

Contract
vânzare
cumpărare

Vasile
Partenie
Vasile
Uliana

*  Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie. ^
*2) La ‘Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II . Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi aite mijloace de transport care sunt 
supuse înmatriculării\ potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
autoturism Volkwagen 1 2004 Contract

vânzare
cumpărare

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

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimata
r*——... ..... .... -%

 ̂'

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni
Natura bunului Data instrainarii Persoana către care Forma instrainarii Valoarea
instrainat s-a instrainat

ca împreună cu familia* 1) deţin urmatoarelş

eţinerea acestora.

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA TULCEA
V r - J - e /  16 . MAI. 2018



IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investipi, forme echivalente de economisire şi investire, indusiv 
cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Institutia care 
administrează si 
adresa acesteia

Tipul*
-  ...

valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

no tă :
Se vor declara indusiv investiţiile şi participările în străinătate.

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
GARANŢI BANK 2018 2023 30000 LEI
ING BANK 2011 2021 13000 LEI

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii
\ \



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul JUDECATORIA TULCEA SALARIU 56196 LEI

1.2. Sot/ soţie ROMTRUST TULCEA 
Str. Babadaq

SALARIU 9000 USD

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente \-
2.1. Titular \\
2.2. Sot /  soţie V

\
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor \
3.1. Titular \

. . - Y

3.2. Sot /  soţie \ .

\  . .

4. Venituri din investitii \
4.1. Titular \

V\
4.2. Sot /  soţie \\

\
5. Venituri din pensii \
5.1. Titular \

\
\ . _

5.2. Sot /  soţie - \
\ . _ _

\  .

6. Venituri din activitati agricole A
6.1. Titular \

\  _ .

6.2. Sot /  soţie \
\\

7. Venituri din premii si din ocuri de noroc \
7.1. Titular T

\

7.2. Sot /  soţie \
■ \
■ ^

7.3. Copii . \
' s .  .

8. Venituri din alte surse \
8.1. Titular \

\ \
8.2. Sot /  soţie \ 1

> \
8.3. Copii i

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

Data completării Semnătura

/(-Of-Tol! 3



Subsemnata MIHALACHE LAVINIA-MARLENÂ, având funcţia de grefier la Judecatoria Tulcea, 
CNP domiciliată în m un.Tul cea,
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria-făsptifldere că 
împreună cu fam ilia*!) deţin următoarele:

1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întrotinpnaa ^rpct-nra . _
ROM AN IA 

JUDECĂTORIA TULCEAI. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ: : . .
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţâri.

} A /r J T / j  16. MAL 2018

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

— —

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

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

2. Clădiri
NOTĂ: ' ; ; ■ . V A : ■ . . . .
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. ’

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea Apartament 2002 \ 4 6 mp întregime Cumpărare Mihalache
Marian
Marius

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. V ; ~ ,

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

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Matiz . . 1 .. .. 2002 Cumpărare
Autoturism Loqan 1 2013 Cumpărare

' • • ' ■ ■ -

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cuitural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro
NOTĂ: . ‘ ; ■ ‘ ; ‘V : : / :: ' . _ / v \ . ; .:  ̂ : ■ ..
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată



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

Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi aite asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
GARANŢI BANK 2013 2018 20.000 lei
GARANŢI BANK 2013 2018 15.000 lei
C.E.C BANK 2013 2018 35.000 lei

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular



1,2. Soţ/soţie

1,3. Copii

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

NOTĂ: •
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Mihalache Lavinia-Marlena Judecătoria Tulcea Grefier-salariu 62.493 lei

■1.2. Sot/ soţie
Mihalache Marian-Marius Garda de Coastă 

Consta nţa-Serviciui 
Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Tulcea

Agent ÎH-salariu 31.495 lei

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular ■■ Y v; ■ V

5.2. Sot / soţie
A  ■ ■ • , ' .

6. Venituri din activitati aqricole
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie

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

7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular



*

8.2. S ot/soţie

8.3. Copii
Mihalache Adelina-Ioana Alocaţie de stat 1008 lei

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

Data completării jra
16.05.2018



Subsemnatul,MUNTEANU STELUŢA având funcţia de .GREFIER la Judecatoria Tulcea, CNP 
domiciliat în mun. TULCEA, cunoscând prevederile

art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia *!) deţin 
următoarele:

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

I. Bunuri imobile
i. Terenuri 
NOTĂ: . :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

:estora. ROMANIA  
JUDECĂTORIA TULCEA 
H t -  i o  1 6 .MAL2018

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

MINERI ' 1995 0,5 HA 1/2 ■ HCJ
189/15,02,1995

MUNTEANU 
PETRICA

MINERI 2008 ' 1 HA 1/2 MOŞTENIRE GRIGORIAN
ANGHELINA
SI
MUNTEANU
STELUTA

MINERI 2015 1,600 HA ■ 1 / 2  * MOŞTENIRE GRIGORIAN
ANGHELINA
SI
MUNTEANU
STELUTA

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

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

2. Clădiri 
. NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anu!
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

TULCEA APARTAMENT 2002 50 MP i/2 • CUMPARARE MUNTEANU 
STELUŢA ŞI 
PETRICĂ

BUCUREŞTI APARTAMENT 2015 53,88 MP 1/2 CUMPĂRARE MUNTEANU 
STELUTA ŞI 
MUNTEANU 
PETRICA

MINERI ■■ CASA 2015 1600 MP 1/2 ■ MOŞTENIRE MUNTEAMU 
STELUŢA Si 
GRIGOR i AN 
ANGHELINA

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.  ̂ ^
•*2) La "Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în căzui bunurilor în 
coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi aite mijloace de transport care sunt 
supuse înmatriculării, potrivit iegii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
AUTOTURISM HYUNDAI 1 2009 CUMPARARE
AUTOTURISM SKODA 1 2007 CUMPARARE



2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniui cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro 
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent daca ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară « Anul dobândirii Valoarea estimată

II I. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni ___________  _______________
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

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

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

Institutia care 
administrează si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ: .
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii -
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
BCR 2015 2020" 40000 LEI
BCR 2016 2021 35000 LEI



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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ:
Se vor dedara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
L I. Titularul MUNTEANU STELUTA SALARIU/ JUDECATORIA 

TULCEA-STR TOAMNEI NR 
15

54194

1.2. Sot/soţie MUNTEANU PETRICĂ SALARIU CONFORM FIŞEI FISCALE

1.3. Copii

2. Venituri din activitati îndependente
2.1. Titular

2.2. S ot/ soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot/ soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Sot/soţie
. . . ■

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot/sotie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie

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



7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8,3. Copii

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

Data completării Semnătura

16 MAI 2018



Subsemnata, NICA SIMONA, având funcţia de grefier la Judecatoria Tulcea, CNP 
domiciliat în mun. Tulcea, cunoscând prevederile art, 326 din Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia* 1) deţjjyim gtoarele:

jg Ş iA m -,
*1) Prin familie se înţelege sotul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

ROMÂNIA
I. Bunuri imobile
1, Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara indusiv cele aflate în aite ţări.

JUDECĂTORIA TULCEA
/ A -  â / Z  16 . MAI. 2018

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Sc-nova, '
5 2010 500 m.p. Câte 50 % Vânzare-

cumpărare
Copii i: 
NICA VLAD- 
DANIEL şi 
NICA 
OCTAVIA- 
CEZARA.

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

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

2. CJădiri 
NOTĂ: .
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anui
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

TULCEA 2 2009 115 m.p. 3/8 moştenire Coproprietari:
NICA SIMONA,
NICHITOVICI
IRINA,
DUMITRESCrJ
VALENTINA,
PRICOP
ISA8ELA-CLGA

TULCEA 1 ■ . 2014 69,68
m.p. ■

100 % cumpărare NICA .SIMONA

Sat Slava
RUsă ' .

2 2017 50 m.p. 100 % cumpărare NICA SIMONA

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.  ̂ ;
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. .

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

[Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire j
j  Autoturism Peugeot 205 1 2004 cumparare i

Autoturism Hunday Tucson 1 2006 cum pa rare jI . * ' n



2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cu/t, colecţii de artă şi numismaticei, 
obiecte care fac parte din patrimoniui cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro
NOTĂ: '
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
- ’• •

■ ■ ; —

III, Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate îr 
ultimele 12 luni
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

Apartament Iulie 2017 Paşa Marian şi 
Paşa Irina

vânzare 121900 lei

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

CEC BANK SA- 
SUCURSALA 
TULCEA- Tulcea, 
str. Babadag, 
nr. 11, bl. 5

1 ■ Euro 2017 8159 Euro

CEC BANK SA- 
SUCURSALA 
TULCEA- Tulcea, 
str. Babadag, 
nr. 11, bl. 5

1 Lei 2017 4 532 4 Lei

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii



Debite; ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare |
GARANŢI BANK 2015 15.02.2020 32.600 lei ~i
CEC BANK 2014 30.05.2044 147.150 lei !

■ ■ i

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat./ Obiectul Venitul anual incasat 1
Numele, adresa generator de vepit i

— i! 1. Venituri din salarii
1.1. Titularul TRIBUNALUL TULCEA salariu 66868 lei

1.2. Soţ/soţie ^

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular ' - ■ ■- •

3.2. Sot /  soţie
.

4. Venituri din investitii
4.1. Titular ...........  — ii. - ( ' (1
4.2. Sot / soţie ; 1’ ■ . .- ' . ■ ■ ' ■' . i i
5. Venituri din pensii * . j
5.1. Titular ii

[
5.2. Sot /  soţie n



6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie

7. Venituri din premii si d in ;ocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot /  soţie

7,3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii NICA VLAD-DANÎEL Alocaţia de stat 1008 lei
NICA OCTAVIA-CEZARA Alocaţia de stat 1008 lei

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

Data completării 
16 mai 2018

Semnătura



Subsemnatul, SANDU VIOLETA având funcţia de GREFIER Ia Judecătoria Tulcea, 
CNP domiciliat în Tulcea,
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria^răsgundere că 
împreună cu fam ilia*!) deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea < cestora RQIVJÂNIA
I,_Bunuri imobile JUDECĂTORIA TULCEA
1. Terenuri H r.îb J  1 6. MAI. 2018
NOTA: « — — -4.-----  -----------
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

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

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

*  Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.  ̂ ^
*2) La ‘Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şaiupe, iahturi şi aite mijloace de transport care sunt 
supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
1 autoturism OPEL INSIGNIA 1 2009 CUMPARARE

2. Bunuri sub formă de metale prep'oase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro
NOTĂ: ^
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul dedarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

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



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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi aite asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

Cetelem s.a 2017 Septembrie 2022 37.000 lei
Bancpost S.A 2016 Februarie 2021 40.000 lei

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul SANDU VIOLETA SALARIU 60.009 LEI

1.2. Sot/ soţie SANDU VALENTIN- 
GEORGIAN

SALARIU 36.000 LEI

1.3. Copii SANDU FLORIN-DANIEL 
SANDU GABRIEL

ALOCAŢII DE STAT 2016 LEI

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot /  soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie

7. Venituri din premii si din ocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

'8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii

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

Data completării : 16.05.2018 Si a



Subsemnata, PÎSLARU DANA MIHAELA, având funcţia de grefier la Judecatoria Tulcea, CNP 
cu domiciliul în Craiova, cunoscând

prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere^^gărteareună cu 
fam ilia*!) deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea < c e s to r a .^ Q M Â N  I A

JUDECĂTORIA TULCEA 
L  Bunuri imobile A/r, 3 4  j  1 6 . MAI 2018
1. Terenuri -------------
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

NU ESTE 
CAZUL

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

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

2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Craiova i 2014 50,8Om2 100% vânzare-
cumpărare

Pîslaru
Dana
Mihaela

*  Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

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

NU ESTE CAZUL H

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cuit, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro
NOTĂ: _  „ . .
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

NU ESTE CAZUL

TU- Riimirj mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni



Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

NU ESTE CAZUL

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

Alpha Bank 2 2 0 .0 0 0 2015

Banca Românească 2 10 .0 0 0 2015

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

NU ESTE CAZUL

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent ia Valoare

NU ESTE CAZUL



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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular NU ESTE CAZUL

1.2. Sot/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 1 Serviciul prestat /  Obiectul 
Numele, adresa | generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul

Pîslaru Dana Mihaela Grefier -Judecătoria 
Tulcea

42.617 lei

1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din Densii
5.1. Titular

5.2. S o t/soţie

6. Venituri din activitati aaricole _
6.1. Titular i . .



6.2. Sot /  soţie

7. Venituri din premii si d in ;ocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura
16.05.2018



Subsemnatul, Porneală Elena având funcţia de grefier la Judecatoria Tulcea, domiciliată în 
mun. Tulcea CNP cunoscând
prevederile art. 326 din Codu| penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspund*1 
împreună cu fam ilia*!) deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinereaacestorROMÂNIA 
I. Bunuri imobile j JUDECĂTORIA TULCEA
1. Terenuri j / / r. b f j  1 6. MAI 2018
NOTA:

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Nu este 
cazul

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

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

2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul
*2)

Tulcea apartament 2004 70 mp 1/2 cumparare soţul

*  Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La 'Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi aite mijloace de transport 
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii________ ;_____________________ __________________
Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de 

dobândire
autoturism Skoda Octavia 1 buc 2008 cumparare

2. Bunuri sub formă de metale prepoase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5,000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul 
declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
Nu este cazul

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile 
înstrăinate tn ultimele 12 luni______ _____  ________________  _______
Natura bunului Data instrainarii Persoana către Forma instrainarii Valoarea
instrainat care s-a instrainat



Nu este cazul

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* ; valuta Deschis In anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

Nu este cazul

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi aite 
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
Bank Post Tulcea 2004 2019 11.200 euro

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

*Se excepteaza de la declara 
Cine a realizat venitul

re cadounle şi trataţiile uzuale pr 
Sursa venitului:

mite am partea ruaeior ae graau 
Serviciul prestat /

11 şi ai ii-iea.
Venitul anual incasat

numele, adresa Obiectul generator de
venit



1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  
Obiectul generator de 
venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul Judecatoria Tulcea grefier 66.951 lei

1.2. Sot/ soţie 
Porneală Valerică 
Marian

Garda de Costa 
Constanţa

agent 32.002 lei

■ v

1.3. Copii
Porneală Mihai Valentin

alocaţie 1.008 lei

Porneală Andrei 
Cristian

alocaţie 1.008 lei

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot /  soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie

7. Venituri din premii si c in jocuri de noroc
7.1. Titular



7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii ~ '

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

Data completării
16.05.2018

Semnătura



DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnatul DIŢĂ PETRE, având funcţia de şofer la JUDECĂTORIA TULCEA, CNP

domiciliul TULCEA, cunoscând
prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu 
familia* 1) deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Sălcioara, 1 2017 4,3 ha l/l moştenire Diţă Petre

Tulcea 1 2016 1000 mp Devălmăşie Cumpărare Diţă Petre
Diţă
Mariana

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

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

NOTĂ: . ,
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea 2 2005 120 mp 1/2 Cumpărare Diţă Petre
Diţă
Mariana

JUDECĂT
'Nr-

ROMÂNIA

*  Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II . Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 
supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
autoturism Volkswagen 1 2016 cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni . - \ . : . . ~
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea



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

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

Institutia care 
administreaza s i' ; . 
adresa acesteia : ' ^

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau 
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora 
depăşeşte 5.000 de euro 

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi 
comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
3. Alte active producătoare de venituri nete/ care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

NOTĂ: . :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
BANCPOST 
AG.TULCEA
- credit de consum

2016 2020 40.000 lei

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

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al Il-lea.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
rpotrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioarei

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Diţă Petre Judecătoria TuJcea,str. 

Toamnei nr. 15
şofer 1058 lei

A.R.B.D.D. Tulcea, str. 
Portului nr. 34 A

administrator 13.500 lei

1.2. Sot/ soţie
Diţă Mariana SC Patrik Plus administrator 12.640 lei
1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

. . .  . . .. . .  . _  . . .

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. S o t/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot /  soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

7. Venituri din premii si din ocuri de noroc
7.1. Titular .

7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soţ / soţie

8.3. Copii

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

Data completării 
16 mai 2018



ROMÂNIA
JUDECATORIA TULCEA
/ / r  3 /  /  1 6. MAI 2018

Subsemnata, MECA CORINA IULIANA, având funcţia de grefier în cadru! Judecătoriei Tulcea, CNP- > 
domiciliată în mun.Tuicea, . ^

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că 
împreună cu fam ilia*!) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţari.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de | Titularul *2) 
dobândire

-  ' 1

|
*  Categorii e indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luc u de apă; (5) alte categorii de

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

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

2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria FAnul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

-

T
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

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

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

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

2. Bunuri sub formă de metale prep'oase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naponai sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte
5.000 de euro 
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 
la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
-



înstră inate în Vltiiinele 12 luni
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către 
care s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

-

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investipi, forme echivalente de economisire şi investire, indusiv 
cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Instituţia care 
administrează si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

-

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

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

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

Emitent titlu /  societatea 
in care persoana este 
acţionar sau asociat /  
benefidar de împrumut

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

-

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

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

NOTĂ:
Se vor declara indusiv ceie aflate în străinătate.

YiJ?aLQnl
Debite, ipoteci, garanpi emise în benefîaul unui terţ, bunuri achiziponate în sistem leasing şi aite asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent ia Valoare
Unicredit Tiriac Beank 2011 2021 13.500 euro

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



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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciu! prestat /  
Obiectul generator de 
venit

Venitul anual incasat

1.1, Titular

1.2. Soţ/sotie

1.3. Copii

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate în ultimul an fiscal 
încheiat ( potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2Q03 privind Codul fiscal, cu modificările si 
completările ulterioarei

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  
Obiectul generator de 
venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Meca Corina Iuiiana Judecătoria Tulcea Grefier /salariu 65,709 lei
1.2. Sot/  soţie
Meca Claudiu David pensionar Conform deciziei de 

pensionare medicala
1.3. Copii Meca Diana Alexandra Alocaţie de stat Alocaţia de stat 

acordată minorilor cu 
handicap - 2.730 lei 
Sume acordate 
persoanelor cu handicap 
conform art. 51 alin 2 din 
Lg. 1/2011 modif., alin. 7 
din Lg. 272/2004 modif şi 
HG 904/2014 -  2.100 lei

2. Venituri din activitati 
independente

2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investit»
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular



5.2. Sot /  soţie

6. Venituri din activitati acjricole
6.1. Titular

6.2, Sot /  soţie

7. Venituri din premii si din iocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii

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

Data completării
16.05.2018



Subsemnatul, PETCU MIHAELA DELIA având funcţia de grefier ia Judecatoria Tulcea, CNP 
domiciliat în mun. Tulcea, cunoscând prevederile art. 326 din |

Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu fam ilia*l) deţin 
următoarele:

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

I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

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

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

2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor dedara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

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

2 Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro ■■■ ...-'■■/v v '■
no tă : . . . .  , : . . . .. , ;■■■ . .  . ■■.. ■■ ■■ : . .. ■ ■ v; ■■ ■ ■■ ■ ■. -v-— : " :
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau riu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare/ si bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 1 2 luni : ~.. v  • V V : r  'v V ■ : ■ :
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a înstrăinat

Forma instrainarii Valoarea

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA TULCEA
// r  ^ /  i  a m al 2018



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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

Alpha Bank ; Depozit Euro 2018 8000 Euro
Garanţi Bank ; - ’’ Depozit USD 2018 500 USD

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă vaioarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
Garanţi Bank 2015 2020 28000 lei

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copil

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

NOTĂ:



Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul PETCU MIHAELA DELIA Grefier 59.919 lei

1.2. Sot/ soţie PETCU RADUCU 
CLEMENTIN

Grefier 69198 lei-salarii 
1900 lei-actîvităţi 
independente

1.3. Copii Petcu Darius George Alocaţie 1008
Petcu Radu George Alocaţie 1008

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot /  soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie

7. Venituri din premii si din ocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii

Data completării
16 .05 .2018

fîenfinătiura



Subsemnatul, CIUPERCA LUCIANA având funcţia de GREFIER la Judecatoria Tulcea, CNP 
domiciliat în mun. Tulcea cunoscând prevederile art. 326 din
Codul penai privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
următoarele:

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

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor dedara indusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

-

-
-

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

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

2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor dedara indusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea apartament 2004 57 mp 1/2 cumpărare soţul

*  Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerdale/de producţie. ^
*2) La 'Titular* se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
autoturism Opel Astra 1 buc 2005 cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică,
obiecte care fac parte din patrimoniuI cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de
euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul dedarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
Nu este cazul

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni ______  __________________________ ;________________
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

N u  e s t e  c a z u l

aspundere că împreuna cu familia*!)  deţin

ROMANIA (f
JUDECĂTORIA TULCEA
/ V r - t t J  16. MAI. 2018 11 r\
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1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv 
cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor dedara indusiv cele aflate în bănd sau instituţii financiare din străinătate.

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare ia zi

N u  e s t e  c a z . u l

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

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

NOTĂ:
Se vor dedara inclusiv investiţiile şi partidpările în străinătate.

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

Tipul Nr. de titlu ri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

Nu este cazul

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor dedara inclusiv pasivele fmandare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
BCR Tulcea 2004 Pe 25 ani 30.000 euro
BRD Tulcea 2010 Pe 10 ani 10.000 euro

VI, Cadouri, servicii sau avantaîe primite gratuit sau subvenţionate fată de valoarea de piaţă din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi 
naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, indusiv burse, credite, garanţii, decontări de 
cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euroj:

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii



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

NOTĂ:
Se vor dedara indusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul Judecătoria Tulcea grefier 59.745 lei

1.2. Sot/ soţie Primăria MunTulcea-DPL Politist local 30.306 lei

1.3. Copii Alocatia de stat Ciuperca Andreea 84 lei/lună
Ciuperca Mihnea Cristian 84 lei/lună

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investit»
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot /  soţie

6. Venituri din activitati aqricole
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie

7. Venituri din premii si din locuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse _ . _
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii

Data completării
16.05.2018



Subsemnata, POCORA JANINA DANIELA având funcţia de GREFIER la JUDECĂTORIA 
t u l c e a , c n p domiciliul t u l c e a, cunoscând prevederile
art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia* 1) deţin 
următoarele:

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

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor dedara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

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

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

2. Clădiri
NOTĂ: '
Se vor declara indusiv cele aflate în alte ţari.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea 2013 365 m.p. l/l moştenire

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II . Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi aite mijloace de transport care sunt 
supuse înmatriculării, potrivit iegii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
AUTOTURISM VW GOLF 1 BUC 2006 CUMPARARE

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro
NOTĂ:  ̂ ^
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni______________________________________________________________ _______ _____ _______
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA TULCEA
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1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivafente de economisire şi investire, inciush 
cârdurile de credit, dacă vaioarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Ti pui* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

7 / v; : '

* Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau 
echivalente/WcriBlvToncfun private"Se^jensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi aite asemenea 
bunuri, dacă vaioarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent fa Valoare

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul salariu G R E F I E R 60.062 lei

1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din Cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot /  soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot /  soţie

7. Venituri din premii si din ocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii

Data completării, 
16 mai 2018



Subsemnatul, Velian Silvia, având funcţia de grefier la Judecatoria Tulcea, CNP 
domiciliat în cunoscând prevederile art. 326
din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu fam ilia*l) deţin

urm8toarele: I--------ROMÂNIA
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. JUDECATORIA TUL

I. Bunuri imobile /
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor dedara inclusiv cele aflate în alte ţări.

3 0 . MAI. 2018
TULCEA

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Mineri (3) 2014 800 mp. 100% Cump. Velian
Bogdan/Silvia

Mineri (1) - (5) 2011 51499 m.p. 37% Cump. Velian Silvia
Mineri (1) 2011 5000 m.p. 50% Cump. Velian Silvia
Tulcea (1) 2011 501 m.p. 37% Cump. Velian Silvia
circuitul civil.

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

2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor dedara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea apartament 2011 50 mp. 37, 5% Cump. Velian Silvia
Tulcea apartament 2015 acelaşi

imobil
62,5% Cump. Velian

Bogdan/Velian
Silvia

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La 'Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
autoturism Dacia logan 1 2008 Cump.
autoturism Wolkswaqen passat 1 2002 Cump.

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul dedarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

iu .  ounun m uoiie.
u ltim e le  12 lun i

a căror vaioare aeoasesie j .uuu ae euro necare, si ounuri im oDiie instrainate in

Natura bunului Data instrainarii Persoana către care Forma instrainarii Valoarea



instrainat s-a instrainat

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

T ipu l*' valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri /  cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor dedara indusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
Se vor dedara indusiv pasivele finailciare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
Banca Comercială Română 2015 2045 83.898 lei
Garanţi Bank Agenţia 
Tulcea

2016 2021 35.000 lei

Banca Comercială Română 2007 2032 20.000 euro
Unicredit Consumer 
Financing IFN S.A.

2017 2023 27.609 lei

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular



1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

V II. Venituri ale declarantului si ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
fpotrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare)

NOTĂ:
Se vor dedara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul Judecătoria Tulcea grefier 56.567 lei

1.2. Sot/ soţie I.PJ. Tulcea Agent şef adjunct 33.099 lei

1.3. Copii
Velian Andreea-Alice alocaţie 1.936 lei
2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot /  soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot /  soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular S.C. RADU@RADE S.R.L. Arendă 628 lei

S.C. POPOVICI 
GEORGIANA S.R.L.

Arendă 169 lei

6.2. Sot /  soţie

7. Venituri din premii si din ocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii



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

Data completării Semnătura
30.05.2018


