
Subsemnatul, PRICĂ EUGENIA , având funcţia de GREFIER ŞEF la JUDECĂTORIA TULCEA,
CNP , domiciliul TULCEA, r

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

f / r .  /  / / S
*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

* 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. C lădiri 

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 2003 4 0 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/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iah turi ş i alte m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it leg ii

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, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul 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 în 
ultimele 12 iuni ______________ ______________ ______________ ______________
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i 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 sai 
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, in ve stiţii directe ş i îm prumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor aceston 
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. A lte 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i a lte 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 2011 ( refinanţare) 2028 96.000 lei
AG.TULCEA

credit de consum
ipotecar

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 anoaiatorului, 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 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 
fpotrivit 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: Serviciul prestat /  Obiectul Venitul anual încasat



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

Toamnei nr. 83
Grefier şef 52.588 lei

1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

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
Prică Eugenia Biroul Electoral de 

Circumscripţie Comunală 
nr. 33 Mihail Kogălniceanu( 
alegerile locale-05.06.2016)

Locţiitor 4212 lei

Prică Eugenia Preşedinte secţie de votare 
nr. 36 Tnlcea -  alegeri 
parlamentare-11.12.2016

Preşedinte 630 lei

8.2. Soţ /  soţie

8.3. Copii
Aslan Adelina Alexandra Alocaţie de stat Ian-iun. 2016 x 84 lei/lună 504 lei

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



Subsemnata, NEDELCU GIN A, având funcţia de grefier la Judecatoria Tulcea, CNP ; domiciliat
în , cu reşedinţa în mun. Tulcea,
jud .Tulcea, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că 
împreună cu familia*!) deţin următoareie:

/W . / / &
*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
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)

«— ■ .— ---- : •— .—

* 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 ş i alte mijloace de transport care sunt supuse 
înm atriculării, p o triv it leg ii

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

2. Bunuri sub formă de metale prep'oase, b iju terii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, obiecte care
fac parte din patrim oniul 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 în 
ultimele 12 luni __________________ _________ ______________ ____________
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

,------ -— .— ------- ,—



1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i investire, inclusiv cârdurile dt 
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 cârd); (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 ş i 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, garanpi emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziponate în sistem leasing ş i aite asemenea bunuri, daca 
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 20.000 LEI

VI. Cadouri, servicii sau avan taie primite oratuit sau subvenţionate fată de valoarea de piaţă din partea 
unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, rea ii 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. Sot/sotie

1.3. Copii



VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor săi de familie, realizate In ultimul an fiscal încheiat 
fpotrivjt art. 41 din Leaea 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
Nedelcu Gina Judecătoria Tulcea grefier 47.018 lei
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 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.



Subsemnatul, SANDU VIOLETA având funcţia de GREFIER la Judecătoria Tulcea, 
CNP domiciliat în Tulcea, , jud. 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, A Ş f- ^ / / &  /7 ? co
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

â f | 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. C lădiri 
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/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iah turi ş i aite m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it le g ii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
1 autoturism BMW 1 1999 CUMPĂRARE

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul 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 în
ultimele 12 luni
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i investire, inclusiv 
cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tu turor 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* 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 ş i îm prumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor 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 lte 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i a ite 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

BancpostS.A. 2016 Februarie 2021 40.000 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 dedarare 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/sotie

1.3. Copii

Venituri ale declarantului si ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Leoea 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: Serviciul prestat /  Obiectul Venitul anual incasat



y
Numele, adresa generator de venit

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul SANDU VIOLETA SALARIU+ STIMULENT 

INSERŢIE
46636 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 folos ntei 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 participare alegeri locale 2016 4742 lei
+ alegeri parlamentare 2016

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.



Subsemnatul, PETCU MIHAELA DELIA având funcţia de grefier la Judecatoria Tulcea, CNP 
domiciliat în mun. Tulcea, i, 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.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa

---------------- _____ — .......... ---------

Cota parte

* 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. C lădiri' ■
NOTĂ: . :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria 1 Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

1 •----
: ..■ ; „ : I . . V

/. . . 4:- : :
* 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 OpelCorsa 1 ■. .. - 3.996 - ; - Vânzare-cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional său universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5,000 de 
euro
notă: _ : r . ■
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate,, indiferent da.câ ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

. . ; • . ... .

III. Bunuri mobile, a căror vatoare 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

; :'; Vv ^



1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i 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, inve stiţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor acestora 
depăşeşte 5.000 de euro 

■NOTA: ..
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 lte 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i 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 2020 28000 lei

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 uzuaie 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/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 PETCU MIHAELA DE LI A Grefier 40.600 lei

1.2. Sot/ soţie PETCU RADUCU 
CLEMENT1N

Grefier Nu ie cunosc-confidenţiale

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular Primăria Municipiului 

Tulcea-DAPL- Preşedinte 
Secţia de Votare 18

Iunie 2016 
Decembrie 2016

350 lei 
630 lei

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 Petcu Mihaela Delia Stimulent inserţie 

Alocaţii copii
6360 lei 
2016 lei

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.



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

Tulcea, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere că împreună cu familia*!) deţin următoarele: 7 / r .

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. fy  f . / / J i
I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în site ţari.

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. C lădiri 
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) casă de vacanţă; (4) spatii 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/autoturism e, tractoare, maşini agricoie, şalupe, iah turi ş i aite m ijloace de transport 
care sunt supuse înm atriculării, p o triv it le g ii

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

Autoturism Opel Astra 1 2008 cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrim oniul 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 ultimele 12 luni____ _____ _________________ ______________
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către 
care s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i 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

BRD Cont economii lei 2014 13.489
BRD Depozit la 

termen
lei 2015 23.780

* 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 aite sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului 
fiscal anterior).

2. Plasamente, in ve stiţii directe ş i îm prumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor 
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

Vaioarea 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 lte 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i 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



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.

j Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciu! prestat /  
Obiectul generator de 
venit

Venitul anual incasat

j 1.1. Titular

1 1.2. Soţ/soţie

j 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 42.675 lei

1.2. Sot/ soţie 
Nicoară Gheorghe

pensie 26.272

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 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 |
il____ ______________

7. Venituri din premii si c in jocuri de noroc
7.1. Titular |

|
7.2. Sot /  soţie |

1
7.3. Copii [

i.... i..................
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
15.05.2017

Semnătura



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

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere că împreună cu fam ilia li) deţin următoarele:

,  e M * * '*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.

ORI*-
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. C lădiri
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, iah tu ri ş i a lte  m ijloace de transport 
care sunt supuse înm atriculării, p o triv it le g ii

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

Autoturism Audi 1 2010 Cumpărare
Autoturism Ford 1 1997 Cumpărare
Motocicleta-
scuter

Gilera 1 2001 Cumpărare

Ambarcaţiune Laguna
golf(bratesul)

1 2013 Cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrim oniul 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 Yn ultimele 12 luni____ i _________ ____ _____ ______
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către 
care s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

-

IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i 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, inve stiţii directe ş i îm prum uturi 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 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. A lte aăive 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i 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
Banca Transilvania 2014 2019 35.000 LEI



piaţă din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, rea ii 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 M IHAILOV 

MARIANA 
JUDECĂTORIA 
TULCEA, str. Păcii, nr. 
83

GREFIER
SALARIU

43016 lei

1.2. Sot/ soţie M IHAILOV
CRISTIAN
I.G.P.R.- S.P.D.D. 
Tulcea, str. Spitalului, 
nr. 2

AGENT DE POLITIE 
SALARIU

49419 lei

1.3. Copii M IHAILOV M IHAI- 
THEODOR 
M IHAILOV MATEI- 
TIBERIU

ALOCAŢIE

ALOCAŢIE

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 investltii
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 cin jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
MIHAILOV CRISTIAN VANZARE

TEREN/DATORIE
DEZBATERE
MOŞTENIRE

50.000 LEI

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
15.05.2017

Semnatara



Subsemnatul Apostob Mirela, având funcţia de grefier la Judecătoria 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) deţin 
următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. f / f . //d >  ’ Qo fj>,
I. Bunuri imobile !'
1. Terenuri 
NOTĂ:

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de > 
dobândire

NU ESTE 
CAZUL

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca 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. C lădiri 
NOTĂ:

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

TULCEA apartament 2000 4 9,50 mp 1/2 Contract 
de vânzare 
-cumpărare

Apostol
Adrian

TULCEA garaj 2013 18 rup 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/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, Iahturi ş i alte m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it leg ii

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, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul cultural naţional sau universala căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro
NOTĂ:

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
NU ESTE CAZUL

III. 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 înstrăinării Valoarea

NU ESTE CAZUL



1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i investire, inclush 
cârdurile de credit, dacă vaioarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

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 sai 

echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, inve stiţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor aceston 
depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
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 ia zi

NU ESTE CAZUL

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

3. A lte 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i aite asemenei 
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 2017 - refinanţare 2022 58.000 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 II-lea.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular
nu
1.2. Soţ/sotie
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 completării
ulterioarei

NOTĂ:
be vor aeciara inausiv venituri ie

Cine a realizat venitul
pruveniie um budiiiaiaic.
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 37.432 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 Alexis - 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 investitil
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 şl răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 
incomplet al datelor menţionate.

Data completării 
15 mai 2017

Semnătura



Subsemnatul, GHENTJ DUMBRAVA MARIAN, având funcţia de GREFIER la Judecătoria Tulcea, 
CNP: domiciliat în Tulcea, judeţul 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. f  * <f* / / 5  Uaq*
Bunuri imobile /  f fI. Bunuri imobile

1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. Pji■<oo

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte
---------- -----  ... v x  ’

Modul de ^  
dobândire

*2)

NU ESTE 
CAZUL

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. C lădiri 
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/autoturism e, tractoare, m aşini agricole, şalupe, iah turi ş i aite m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it le g ii

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

NU ESTE CAZUL

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul 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

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

Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

NU ESTE CAZUL



1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i 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

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, inve stiţii directe ş i îm prumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor 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 
comerdale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. A ite 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i a ite 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

NU ESTE CAZUL

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fată de valoarea de Diată din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, rea ii 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 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: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

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

str .Toamnei nr. 15, judeţ
Tulcea

Grefier 43.644 lei

1.2. Soţ/ soţie
Ghenu Dumbrava Iuliana BEJ Ghenu Dumbrava 

Iuilana
Executor judecătoresc 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 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.



Subsemnatul, Pîslaru Dana Mihaela, având funcţia de GREFIER la Judecătoria Tulcea, CNP . 
, domiciliată în Craiova, j, 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. / / f .  3 /  ■
/  15.

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

MM 20,

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

^^©îarul *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. C lădiri 
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 1 2014 53,80 m2 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/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iah turi ş i alte m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it le g ii

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

NU ESTE CAZUL

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică,
obiecte care fac parte din patrim oniui 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

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinatejn 
ultimele 12 luni _____ ___________ .___________ ______________
Natura bunului Data instrainarii Persoana către care Forma instrainarii Valoarea
instrainat s-a instrainat



NU ESTE CAZUL

IV. Active financiare
1, Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i 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* Lei Deschis in anul Sold/valoare ia zi

Alpha Bank 2 20.000 2015
Banca Românească 2 10.000 2015
ProCredit Bank 2 14.000 2014

* 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, inve stiţii directe ş i îm prumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor 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

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. A ite 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i a ite  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

NU ESTE CAZUL

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fată de vaioarea de oiată din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, rea ii autonome, companii/societăţi 
naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, indusiv burse, credite, garanţii, decontări de 
cheltuieli, aitele 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/sotie

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 incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Pîslaru Dana Mihaela Judecatoria Tulcea, 

str.Toamnei nr. 15, judeţ 
Tulcea

Grefier 29.078 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 penale pentru inexactitatea sau caracterul 
incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura
15.05.2017



Subsemnatul Caracudă Rodlca, având funcţia de grefier la Judecătoria 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 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.

r f r .  / o
MAI. 2017

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

'̂ frESferul *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 i 2014 54 mp 1/2 Credit
„prima
casă"

Caracudă 
Rodica 
Caracudă 
Gabriel

* 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/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iah turi ş i aite m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it le g ii

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

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cuit, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul 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 în 
ultimele 12 luni __  _____ ________
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

-



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aliate 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 sat 
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, inve stiţii directe ş i îm prumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor acestori 
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 lte 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i 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
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, 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

L3. 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 incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Caracudă Rodica Judecătoria Tulcea salariu 42506
1.2. Sot/ soţie
Caracudă Gabriel 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 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.



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. ^  / f  A -  Ma i.
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

''Tiţtîfanjl *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. C lădiri 
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 46,49 mp l/l Credit
ipotecar

Vasile
Mirabela

* 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/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupef iah turi ş i alte m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it le g ii

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

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul 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 
ultimele 12 luni
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea



IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i 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, in ve stiţii directe ş i îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor 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 lte 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i 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, rea ii 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. Sot/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 
ulterioare’)
NOTĂ: : r■*:
Se vor declara 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 24572 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 penale pentru inexactitatea sau caracterul 
incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura
/ f â f J Q / Y '  3



Subsemnatul, CONDRACHE IULIAN 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 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.

/ 2 - f 5 MAI. 20

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de ^  
dobândire

dSrafijfrul *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. C lădiri 
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/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iah turi ş i aite m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it le g ii

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

NU ESTE CAZUL

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş l de cult, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul cultural naţionai 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

III. 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 ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i investire, inclus/'} 
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

NU ESTE CAZUL
* Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sai 

echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, in ve stiţii directe ş i îm prumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor aceston 
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

NU ESTE CAZUL

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

3. A ite 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i a lte  asemenei 
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 fată de vaioarea de piaţa 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 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 Leoea 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
CONDRACHE IULIAN Judecatoria Tulcea, 

str.Toamnei nr. 15, judeţ 
Tulcea

Grefier 20.375 lei

1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie
•

3. Venituri din cedarea folos ntei 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

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
15.05.2017



Subsemnata, MECA CORINA IULIANA, având funcţia de grefier în cadrul Judecătoriei Tulcea, CNP- 
domiciliată 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 M r* /3
1. Terenuri
NOTĂ: "
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Mai. 2017

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

* 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 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, colecţii de artă şi numismatică, 
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 
5.000de 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 luni
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către 
care s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

AUTOTURISM
PEUGEOT

Martie 2016 Cănuţ Elena vânzare 3.000 euro

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 banei 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, 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
Unicredit Tiriac Beank 2011 2021 13.500 euro

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 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

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 încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Meca Corina Iuliana Judecătoria Tulcea Grefier /salariu 43.696 lei
1.2. Sot/ soţie
Meca CI a ud iu Da vid pensionar Conform deciziei de 

pensionare
1.3. Copii Meca Diana Alexandra 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 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
15.05.2017

Semnătura



Subsemnata, CASAPU DANIELA având funcţia de grefier 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* 1) 

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

iarele:

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca 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. C lădiri 
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 î 2007 50mp 1/2 Credit
ipotecar

Casapu
Dragoş
Eugen

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţa; (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/autoturism e, tractoare•, maşini agricole, şalupe, iah turi ş i alte m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it leg ii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Skoda 1 2009 vâ nzare-cu m pă ra re

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cuit, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul 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 
în ultimele 12 luni
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

IV. Active financiarei. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire 
ş i investire, inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tu turor 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 aite sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, inve stiţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă vaioarea de piaţă însumată a tuturor acestora 
depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara indusiv 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 sodale în societăţi 
comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. A ite 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i 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 la Valoare
Credit Europe Bank 2007 2037 150000 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. Sot/soţie

1.3. Copii

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 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
Casapu Daniela Grefier 24977
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 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
Casapu Răzvan Alocaţie de stat - 1008

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



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 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.

i S
15' mai. 201?

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte
"t

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/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iah turi ş i aite m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it le g ii

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

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, co lecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul cultural naţionai 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 în 
ultimele 12 luni
Natura bunului 
înstrăinat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a înstrăinat

Forma instrainarii Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i investire, inclusiv 
cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tu turor 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 sai 
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, in ve stiţii directe ş i îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor acestor 
depăşeşte 5.000de 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 societă! 
comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. A lte 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i a lte  asemenei 
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 Diată dir 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi 
naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări dc 
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



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 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 Dinisov Aurelia 

Judecătoria Tulcea, 
Tulcea, str. Toamnei nr. 15

Salariu 40681 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 folos ntei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot /  soţie

4. Venituri din investitiî
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

7,2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătură
15.05.2017



Subsemnatul, CIUPERCĂ LUCIANA 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) 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 d e ^ ^  
dobândire

=Tffularul *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. C lădiri 
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 2 004 57 mp 1/2 cumpărare 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/autoturism e, tractoare, m aşini agricole, şalupe, iah turi ş i alte m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it le g ii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
autoturism Opel Astra 1 buc 2005 cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul 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

III. 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



1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i investire, inclusiv 
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* 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, in ve stiţii directe ş i îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor acestora 
depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara indusiv 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

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. A lte 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i a lte 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 2004 Pe 25 ani 30.000 euro
BRD Tulcea 2010 Pe 10 ani 10.000 euro

VI. Cadouri, servicii sau avantaje orimite gratuit sau subvenţionate fată de vaioarea de Diata din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi 
nationaie 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 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 Judecătoria Tulcea grefier 38.948 lei

1.2. Sot/ soţie Primăria MunTulcea-DPL Politist local 16.860 lei

1.3. Copii Alocaţia de stat Ciupercă Andreea 84 lei/lună
Ciupercă 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 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.



Subsemnata Trandafir Camelia având funcţia de agent procedural ia Judecatoria Tulcea, CNP 
T domiciliată în mun. 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 /  ^  MAI. 20j
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara indusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de n  
dobândire
-------- ------

* 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. C lădiri 
NOTĂ:
Se vor declara indusiv 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 (titularui, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iah turi ş i alte m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it le g ii

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

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul 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 Românjei 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 luni
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

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



L  Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i 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, inve stiţii directe ş i îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor 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

Tipui 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 lte 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i 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
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/societăţi 
naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări 
de cheltuieli, altele decât cele ale anoaiatorului. a căror valoare individuală depăşeşte 500 de 
euro*

*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 C.N. Poşta Română salariu 2097
Trandafir Camelia
1.2. Soţ/soţie S.C. Madona 

Prodchim S.R.L.
salariu Conform fişei 

fiscale
Tranadafir Antoane)
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

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 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 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 
15 05 2017



Subsemnata, ZAHARCU ANCUŢA având funcţia de grefier-arhivar la Judecătoria Tulcea, CNP 
domiciliată în 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:

*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.

M . / f
m a i  2017

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. C lădiri
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/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iah turi ş i aite m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it ieg ii

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

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul 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

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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea



IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i 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 ş i 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. A lte 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i a lte 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 din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, reoii 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 SOO de euro*

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

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 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 /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul Zaharcu

Ancuţa/saiariu/Judecătoria 
Tulcea, starda Toamnei, 
nr. 15, jud. Tulcea

Grefier-Arhivar 22355 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 penale pentru inexactitatea sau caracterul 
incomplet al datelor menţionate.



Subsemnata, MANGU NICULIŢA având funcţia de grefier-arhivar !a 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 ţări. <V

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

*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. C lădiri 
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) 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/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iah turi ş i aite m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it leg ii

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

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cuit, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul 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 în 
ultimele 12 luni
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea



IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i investire, induşi* 
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, inve stiţii directe ş i îm prumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor 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 lte aăive 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i 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 piaţa 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 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 Nicuiiţa Judecătoria Tulcea, str. 

Toamnei, nr. 15
Grefier-a rhivar- Salariu 25.212 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 aqricole
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 Semnătuifc
15.05.2017



Subsemnata, Ivan Iulia-Viorica-Margareta, având funcţia de grefier ia Judecatoria Tulcea, CNP 
domiciliat în mun. Tulcea, , cunoscând prevederile a r ţ

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

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

I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:

//r. 2-0
MÂI. 2017

Adresa sau 
zona

Categoria Anu!
dobândirii

Suprafaţa Cota parte ----------- -----Modul de 
dobândire

Comuna 
Nufăru, 
judeţul 
Tulcea

1 2014 5 ha 3/8 din 
1/2

Certificat
de
moştenitor

ivan Iulia-
Viorica-
Margareta

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 1 2014 69.72 mp 3/8 din
1/2

Certificat
de
moştenitor

ivan Iulia-
Viorica-
Margareta

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

Certificat
de
moştenitor

ivan Iulia-
Viorica-
Margareta

* 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/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iah turi ş i alte m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it le g ii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Hyundai 1 2015 Bun propriu soţ

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul 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



III. 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 ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i 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 soţ EUR 2014 5000

BRD-Groupe 
Societe 
Generale S.A. 
România

Depozit soţ EUR 2014 5000

BRD-Groupe 
Societe 
Generale S.A. 
România

Depozit soţ EUR 2011 5365

BRD-Groupe 
Societe 
Generale S.A. 
România

Depozit soţ EUR 2012 2092

BRD-Groupe 
Societe 
Generale S.A. 
Turn BRD - 
Bdul. Ion 
România

Depozit copil 
Ivan Ana Gloria

RON 2011 5778

BRD-Groupe
Societe 
Generale S.A. 
România

Cont curent soţ EUR 2011 1,74

BRD-Groupe 
Societe 
Generale S.A. 
România

Cont curent soţ RON 2007 100

Raiffeisen Bank 
România

Depozit copil, 
Ivan Teodor 
Lucian

EUR 2014 3550

Raiffeisen Bank 
România

Depozit copil, 
Ivan Teodor 
Lucian

RON 2014 10000

* 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, inve stiţii directe ş i îm prumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor acestora 
depăşeşte 5.000 de euro 

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

Emitent titlu /  societatea Tipul Nr. de titluri /  cota de Valoarea totala la zi
in care persoana este participare



acţionar sau asociat /  
beneficiar de împrumut

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. A lte 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i 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

Nu este cazul

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 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 
(potrivit art. 41 din Leoea 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
Ivan Iulia-Viorica- 
Margareta

Salariu
Alte surse -  preşedinte 
circumscripţie de votare -  
alegeri 05.06.2016 
Alte surse - preşedinte 
secţie de votare -  alegeri 
06.12.2016

42825 lei 
4212 lei

630 lei

1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii
Ivan Ana-Gloria Alocaţie de stat 1008



Ivan Teodor-Lucian Alocaţie de stat 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

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

Data completării Semnătura
15 mai 2017



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 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.

. 2 /
m  m ai. 201

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

^ â ^ r u l *2)

Com.
Somova,
jud.
Tulcea

5 2010 500 m.p. Câte 50 % Vânzare-
cumpărare

Copiii:
NICA VLAD- . 
DANIEL şi 
NICA 
OCTAVIÂ- 
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. - : "v.--

*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. C lădiri
NOTĂ: ■■ -v;;V V'; ■ . ..
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 2010 52,81
m.p.

100 % partaj NICA SIMONA : >

TULCEA 2009 ; 115 m.p. 3/8 moştenire Coproprietari: 
NiCA SIMONA, 
NICHITOVICI. . 
.IRINA, ; ' 
DUMITREŞCU 
VALENTINĂ, . 
PRICOP
ISABELA-OLGA

TULCEA <1.:\ , V . ■ 2014 - ; 69, 68 
m.p.

100 % Vânzare- 
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. Buliuri mobile -
1. Autovehicule/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iah turi ş i alte m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it le g ii

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

2. Bunuri sub form ă de metale prepoase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro u i - W- -: Vv■:; v 7 ; ^ ^ : .: o: ;- c:: .V; v ̂  : ::v:;^^^- '■ . ' . ; *\-
NOTĂ: . ‘i ; \  ^ v : ' r ; /  -■-■■■' v
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.



Descriere sumară Anu! dobândirii Valoarea estimată

III. 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 ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i 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 (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, inve stiţii directe ş i îm prumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor 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 lte 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, garanpi emise în beneficiul unui te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i a lte 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
CEC BANK 2014 30.05.2044 147.150 lei

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fată de valoarea de piaţă din 
partea unor persoane, orqanizatiL^^ietăti 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 îl-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 TRIBUNALUL TULCEA salariu 44242 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

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 V -V'V'/W^



8. Venituri din alte surse
8.1. Titular NICA SIMONA PREŞEDINTE SECŢIA DE 

VOTARE NR. 42 -  CASA 
SINDICATELOR TULCEA, 
LA ALEGERILE LOCALE 
DIN 05.06.2016

350 lei

LOCŢIITOR SECŢIA DE 
VOTARE NR. 3 7 - 
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ 
TULCEA, LA ALEGERILE 
PARLAMENTARE DIN 
11.12.2016

630 lei

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii NICA VLAD-DANIEL 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 caracterul 
incomplet al datelor menţionate.

Data completării 
15 mai 2017

Serrmătura



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 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.

/ / r .  2 2 _
1S- m a i 20

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Îmrt6ftji *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) 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. C lădiri 
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 CUMPĂRARE MUNTEANU 
STELUŢA ŞI 
PETRICA

BUCUREŞTI APARTAMENT 2015 53,88 MP 1/2 CUMPARARE MUNTEANU 
STELUŢA ŞI 
MUNTEANU 
PETRICA

MINERI CASA 2015 1600 MP 1/2 MOŞTENIRE MUNTEANU 
STELUŢA ST 
GRIGORIAN 
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 cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iah turi ş i alte m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it leg ii

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



2. Bunuri sub formă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul 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

III. 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 ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i investire, indusiv 
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 
admlnistreaza 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, in ve stiţii directe ş i îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor 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 lte 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i 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
BCR 2015 2020 40000 LEI
BCR 2016 2021 35000 LEI



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

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 indusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
qenerator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul MUNTEANU STELUTA SALARIU/ JUDECĂTORIA 

TULCEA-STR TOAMNEI NR 
15

37877

1.2. Sot/ soţie MUNTEANU PETRICA 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
 ̂ . : : V v. :

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 Semnătura

15 MAI 2017



Subsemnatul, Porneală Elena având funcţia de grefier la Judecatoria Tulcea, domiciliata în mun. 
Tulcea , CNP. , 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:

* 5 MAI. 2017

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de N 
dobândire

Nu este 
cazul

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

2. C lădiri 
NOTĂ:

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/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şaiupe, iah turi ş i aite m ijloace de transport care sunt

Natura Marca Nr. de bucatî Anul de fabricaţie Modul de dobândire
autoturism Skoda Octavia 1 buc 2008 cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cuit, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul 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
Nu este cazul

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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

Nu este ca2ul
■

IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i investire, indusiv 
cârdurile de credit, dacă vaioarea însumată a tu turor 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 sai 
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, in ve stiţii directe ş i îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor 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 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 societăi 
comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

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

NOTA:
Se vor declara inclusiv cete aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i a lte asemene 
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
Bank Post Tulcea 2004 2019 11.200 euro
B.R.D.Tulcea 2010 2017 37.500 lei

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

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 ultjmul an fiscal încheie 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completării
ulterioarei

NOTĂ:
be vor aeciara inciusiv venuunie

Cine a realizat venitul
pruvernic uni budiiiaiaie.
Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
qenerator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul Judecatoria Tulcea grefier 43.285 lei



1.2. Soţ/ soţie 
Porneală Valerică Marian

Garda de Costă 
Constanţa

agent 30.640 lei

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
Porneala Elena Biroul Electoral de 

Circumscripţie nr.41 
com.Sarichioi

Preşedinte-alegeri locale- 
05.06.2016

4.069 lei

Porneala Elena Primăria mun.Tulcea-DAPL Preşedinte-Sectie de 
votare nr.24- alegeri 
parlamentare -11.12.2016

630 lei

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 sl 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.

Semnătura



Subsemnata, CAZACU NELA, 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. o.c;

Adresa sau 
zona

Categoria Anul dobândirii Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

| § p F 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)

Tulcea apartament 2006 53 mp 1/2 Van2are/cumpărare 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. Autovehicuie/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport care sunt supuse 
înmatriculării, potrivit legii

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

autoturism VWJetta 1 2010 cumpărare

Z  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 daca 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 luni
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea



1. Conturi ş i depozite bancare\ fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i 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* 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, investip'i directe ş i 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 cete aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneftdul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i alte asemenea bunuri, daca 
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 2010 2020 14.000 E
BCR 2006 2026 37.000 E

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fata de valoarea de piaţă din partea 
unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, rea ii 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/sotie

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
Cazacu Nela Judecătoria Tulcea grefier 45.651 lei
1.2. Soţ/ soţie
Cazacu Gelu Garda de Coasta Constanta agent de politie 28.589 iei
1.3. Copii
Cazacu Alexandru Mihnea 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 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.



Subsemnata, CREŢU MARIA 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 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 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 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. C lădiri
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 Garsonieră 
confort 3

1998 10 m2 100% Cumpărare Cretu
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/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iah turi ş i alte m ijloace de transport 
care sunt supuse înm atriculării, p o triv it le g ii

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

- ■

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrim oniul 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
- ■ ; ,v ' ; ;



III. 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 ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
indusiv 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 fi nandare din străinătate.

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/va!oare 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. 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. Datori»
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 fata 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, oarantii. 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 ulterioare)

NOTA:
Se vor declara 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
1.2. CRETU MARIA

JUDECATORIA 
TULCEA -  Str. 
Toamnei nr. 15

A P R O D
S A L A R IU

12570 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
15.05.2017

Semnătura



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* 1) deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şl 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

T itu la ru^Ş g

-

/ / f -  2. 6
m a i 2017.,

* 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/soţ?a, copilul), iar în cazul 
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. C lădiri 
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 Confort I 2000 76 m2 1/2 cumpărare Ionita 
Enache si 
Ionita 
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/autoturism e, tractoarey maşini agricole, şalupe, iah turi ş i alte m ijloace de transport 
care sunt supuse înm atriculării, p o triv it leg ii

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

Autoturism OPEL
VECTRA

1 2002 Cumpărare

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrim oniul 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



III. 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 ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă vaioarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor dedara indusiv cele aflate în bănci sau instituţii finandare 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 dedara cele aferente anului 
fiscal anterior).

2. Plasamente, inve stiţii directe ş i îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara indusiv 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. A lte 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i alte  
asemenea bunuri, dacă vaioarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent ia Valoare
-



VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite aratiHit sau subvenţionate fata de valoarea de 
piaţa 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. Sot/soţie

1.3. Copii

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 
Ionita Eugenia

JUDECATORIA 
TULCEA -Str. 
Toamnei nr.15

INGHIJITOR
SALARIU

14655 LEI

1.2. Sot/ soţie 
Ionita Enache

SC LEROY SRL SALARIU Conform fişei fiscale 
anu laie

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 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
15.05.2017

Semnătura



Subsemnatul ANDREI COSTEL având funcţia de aprod la Judecatoria Tulcea, CNP 
domiciliat în mun. Tulcea, f 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.

MAI. 2017 f  TSn

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de ^  
dobândire

* 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. C iădiri 
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
Costel
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/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iah turi ş i alte m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it leg ii

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, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul cultura! 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 în 
ultimele 12 luni
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i 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 
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, in ve stiţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor 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. A lte 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i 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 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 
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 Andrei

Costel/salariu/3 udecăto r ia 
Tulcea, strada Toamnei, 
nr. 15, iud. Tulcea

Aprod 12322 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 
V lII-a, Colegiul Tehnic 
Henri Coandă, Tulcea; 
Andrei Gabriela 
Ana mar ia/elev/clasa a-III- 
a, Colegiul Tehnic Anghel 
Salygni

Alocaţie

Alocaţie

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 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. 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
15.05.2017



Subsemnatul LEFTERACHE DUMITRU , 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 :

*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

= ffiiîa ru l *2)

Loc .
Agighiol

1 August
2014

3,7 ha 100% Moştenire Lefterache
Dumitru

Tulcea 3 2015 486 m.p. 50% Cumpărare Lefterache 
Dumitru şi 
Vasilica

Tulcea 3 1991 30 m.p. 50% Cumpărare Lefterache 
Dumitru şi 
Vasilica

A / f . *5- Ma i. 2q v

* 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. C lădiri 
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 1990 • 93 mp. 1/2 cumpărare
Lefterache
Dumitru

Lefterache
vasilica

Tulcea Casă
bătrânească
dărâmată
parţial

2015 386 mp. cumpărare
Lefterache
Dumitru

Lefterache
vasilica

* 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), tar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturism e, tractoare, m aşini agricole, şalupe>, iah turi ş i alte m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it le g ii

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



2. Bunuri sub formă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul culturai naţionai 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 Vaioarea 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 instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i 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, in ve stiţii directe ş i îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor 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. A lte 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i 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
—

—



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. 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 Leoea 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
Lefterache Dumitru Judecătoria Tulcea,str. 

Toamnei nr. 15
Şofer 14.615 lei

1.2. Sot/ soţie
Lefterache Vasilica Pensionară pensie 9.264 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

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 caracteru 
incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura
15 mai 2017



DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata MIHALACHE LAVINIA-MARLENA, 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 răspundere c ă  
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.

Z/r- ~2 e
' A M/U 2017

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de ^  
dobândire

30ffiferaf*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. C lădiri 
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 46 mp întregime Cumpărare Mihalache
Marian
Marius

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

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturism e, tractoare, m aşini agricole, şalupe, iah tu ri ş i alte m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it ie g ii

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, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniu1 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 în 
ultimele 12 luni

Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i investire, inclusă 
cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tutum r acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor dedara inclusiv cele aflate în bând 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, in ve stiţii directe ş i îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor 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 societăt 
comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal,

3. A lte 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i alte asemenea 
bunuri, dacă vaioarea însumată a tu turor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
Se vor declara indusiv 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 dir 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome,, companii/societăt 
naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite# garanţii, decontări d< 
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 
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
Mihalache Lavinia-Marlena Judecatoria Tulcea Grefier-salariu 42.586 lei
1.2. Soţ/ soţie
Mihalache Marian-Marius Garda de Coastă 

Consta nţa-Serviciul 
Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Tulcea

Agent III-salariu 26.208 iei

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 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



Mihalache Lavinia-Marlena - Preşedinte al Secţiei de 
votare nr.3-Tulcea

350 lei

8.2. Sot /  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 caracteru 
incomplet al datelor menţionate.

Data completării
15.05.2017

Semnătura



Subsemnatul, VASILE ULIANA având funcţia de GREFIER la Judecătoria Tulcea, 
CNP. domiciliat în 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. / / r  n  Â c  u t i  
I. Bunuri imobile ' mi
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţâri.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

* 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. C lădiri 
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 1998 65 mp In
devălmăşie

Contract
de
vânzare-
cumpărare

Vasile
Uliana
Vasile
Partenie

* 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/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iah turi ş i alte m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it leg ii

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

vanzare- 
cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul cultural naponal 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 In 
ultimele 12 luni



Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Vaioarea

IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investipi, forme echivalente de economisire ş i 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, investipi directe ş i îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor 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 lte 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 benefidul unui te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i a lte 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

CREDIT EUROPE BANK 2008 2018 15.000 euro
ING BANK 2011 2021 15.000 lei

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fată de vaioarea 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

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 si completările 
ulterioarei

NOTĂ:
Se vor declara 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 ULJANA SALARIU 34.665 LEI

1.2. Soţ/soţie VASILE PARTENIE SALARIU 18.000 USD

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. S o t/ 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 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.



Subsemnata POCORA JANINA DANIELA având funcţia de grefier la Judecatoria Tulcea, CNP 
domiciliat în mun. Tulcea, /cunoscând prevederile a rt 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 * ° ' / f 5  MAI 2017NOTA: 18». lmm

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de ""r 
dobândire

^TffiSarul *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. C lădiri 
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 2013 365m.p. 1/ 1 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, m aşini agricole, şalupe, iah turi ş i alte m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it leg ii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Auto VW Golf 1 buc 2005 y cumpărare

2. Bunuri sub form ă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de 
euro ■ ''-'".V. - v- ■' .■ ■ ■;V - -
notă: ■. 1
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 luni _________ _____ ______  ' ■ . '.-j'- . ~
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea



1: Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investipi, forme echivalente de economisire ş i investire, indusiv 
cârdurile de credit, dacă vaioarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cete 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, indusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investipi directe ş i îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor 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. A lte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

Se vor dedara inclusiv cele aflate în străinătate.

V- Datorii
Debite, ipoted, garanpi emise în beneficiul unui te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i a lte  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 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 IMea.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
qenerator 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 
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 Judecătoria Tulcea grefier 39.836 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 penale pentru inexactitatea sau caracterul 
incomplet al datelor menţionate.



Subsemnata, MOLDOVEANU PAULA, având funcţia de GREFIER 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*!) 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.

32/? 5 . MAI. 2017

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)

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) 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. Şunuri mobile
1. Autovehicule/autoturism e, tractoare, m aşini agricole, şalupe, iah turi ş i alte m ijloace de transport care sunt 
supbse înm atriculării, p o triv it le g ii

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

2, Bunuri sub formă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul 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 în 
ultimele 12 luni
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea



IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i investire, induşî  
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, in ve stiţii directe ş i îm prum uturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor 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 ite 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i 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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fata de valoarea de oiată 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 şt 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/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 incasat

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

str. Toamnei nr.15
Venituri din salarii 43.131 lei

1.2. Soţ/ soţie

1.3. Copii
Moldoveanu Elena Alexia - alocaţie de stat şi

- pensie de urmaş
1008 lei 
8640 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 îocuri de noroc
7.1. Tituiar

7.2. Sot /  soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
Moldoveanu Paula Biroul Electoral de 

circumscripţie nr.45 comuna 
Somova
Alegeri Parlamentare 
11.12.2016

Locţiitor

Preşedinte secţie votare 
nr.23 Tulcea

4212 lei 

630 lei

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii

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



Subsemnata Negri lă Elena Valentina, având funcţia de grefier la Judecatoria Tulcea, CNP 
domiciliat în mun. Bucureşti , cunoscând prevederile art. 326 din
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu fa m ilia li) deţin 
următoarele:

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

I. Bunuri im obile 5 ^/T 5.
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara indusiv cele aflate în alte ţări.

MAI. 2017

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. C iădiri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anui
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. Autovehicuie/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iah turi ş i alte m ijloace de transport care sunt 
supuse înm atriculării, p o triv it le g ii

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

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, b iju te rii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, 
obiecte care fac parte din patrim oniul 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 în 
ultimele 12 luni
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănd 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 (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, investipi directe ş i împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tu turor 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 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. A lte 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 te rţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i a lte 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 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 al II-lea.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Tituiar -

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 
ulterioarei

NOTĂ:
Se vor declara 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
Negrilă Elena Valentina D'S Damat Mega Mal! 

Judecătoria Tulcea
Lucrător comercial 
Grefier de şedinţă

2500 RON 
3621 RON

1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot /  soţie

3. Venituri din cedarea folos’ntei 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.



Subsemnatul, Vel lan Silvia, 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) 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 3 1/J  
'  15. MAI. 2017

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

T itu lârS ^S j

Mineri (3) 2014 800 mp. 100% Cump. Velian
Bogdan/Silvia

Mineri (l)-<5) 2011 51499 37% Cump. Velian Silvia
Mineri (1) 2011 5000 50% Cump. Velian Silvia
Tul cea (1) 2011 501 37% Cump. Velian Silvia

* 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'1 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)

Tul cea apartament 2011 50 mp. 37, 5% Cump. Velian Silvia
Tulcea apartament 2015 62,59% 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 ş i 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 ş i de cult, colecţii de arta ş i 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

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

. . v v w . w ,  .

Natura bunului Data instrainarii Persoana către care Forma instrainarii Valoarea



instrainat s-a instrainat

IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i investire, induşi 
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 sat 
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor aceston 
depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
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 societăţ 
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 ş i 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
Banca Comercială Română 2015 2045 83.898 lei
Garanţi Bank Agenţia 
Tulcea

2016 2021 35.000,00 lei

Banca Comercială Română 2007 2032 20.000 euro/soţul

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fată de valoarea de Diată din 
partea unor persoane, organizaţi», 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 II-lea.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
qenerator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular Judecătoria Tulcea GREFIER 22 .777

1,2. Soţ/soţie I.P.J. Tulcea Agent şef de Conform fişei



poliţie fiscale

1.3. Copii
Velian Andreea- Alice alocaţie 200 lei/lună

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.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat /  Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul

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 Vefian Silvia 600

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 aite surse
8.1. Titular

8.2. Sot /  soţie

8.3. Copii



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

Data completării Semnătura
15.05.2017


