
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, PRICA EUGENIA , având funcţia de GREFIER ŞEF la 
JUDECĂTORIA TULCEA, CNP , domiciliul TULCEA,

, cunoscând prevederile art._326 din Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere :

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

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
3.1. MEMBRU SINDI CAT - FORTUNA TULCEA- F.S.N, PRO JUST

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.............
Soţ/soţie....................
Rude de gradul 1*1) ale 
titularului................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii



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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. nu se declară contractel 
societăţilor comerciale

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



/ / / .  &

Subsemnata, NEDELCU GINA, având funcţia de grefier la Judecător ia Tulcea, CH fe  
domiciliat în r cu reşedinţa în mun.Tulcf -

jud.Tuicea, cunoscând prevederile art. 32.6 din Codul penal privind falsul în declaraţii, 
declar pe propria răspundere:

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

Unitatea
- denumirea şi adresa

1.1

Calitatea
deţinută

Nr. de părţii Valoarea totală a 
sociale sau | părţilor sociale şi/sau 
de acţiuni | a acţiunilor

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa

2 . 1 .

Calitatea deţinută | Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1. Sindicatul Fortuna Tulcea

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

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



15.1. Beneficiarul de contract:| Instituţia |Procedura. Tipul |A |B |C
I numele, prenumele/denumirea |contractantă:Iprin care contractului! | |
|şi adresa |denumirea şi 1 a fost 1 1 1

|adresa 
1
1. • -

|încredinţat 
j contractul

1 1 1 
t I 1

Titular

Soţ/soţie
| Rude de gradul 1*1) ale | | ] 1 [ 1
| titularului ................ j | | I I I
1-............. _ _ _ _ _  1 1 1 I I I
1 Societăţi comerciale/Persoană| 1 1 !1 fizică autorizată/Asociaţii | 1 1 1 I Ij familiale/Cabinete j 1 | t 1 1] individuale, cabinete | 1 I 1 I 1l asociate, societăţi civile | 1 1 I 1 II profesionale sau societăţi | 1 l 1 1 1] civile profesionale cu J 1 1 Il răspundere limitată care | I I i 1 I| desfăşoară profesia de | l l I 1 I
i avocat/Organizaţii | 1 1 1 1 1| neguvernamentale/Fundaţii/ | I ! 1 1 1I Asociaţii*2) j
1 _ _ -J.

1 1 1 1 1

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite ia pct. 5.

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului

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

Data completării 
15 mai 2017

Semihătura



Subsemnatul, SANDU VIOLETA având funcţia de GREFIER la Judecătoria Tulcea,
Uj,

CNP. domiciliat în Tulcea,
prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1

Nu este cazul
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

MEMBRU SINDICAT „ FORTUNA”

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

Nu este cazul

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular....... .
Soţ/soţie....... ............
Rude de gradul 1*1) ale 
titularului................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii

Nu este 
cazul



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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite Ia pct. 5. nu se declară contractele 
societăţilor comerciale

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



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

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1

2. Calitatea de membru în organele de conducere,.administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale ailor organizaţii neguvernamcntale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

4. Calitatea de membru în orgîanele de conduc:ere. administ rare şi control , retribuite sau neretribuite, deţinute în
cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politie

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

Beneficiarul de contract: Instituţia Procedura Tipul Data Durata Valoarea
numele, contractantă: prin care a contractului încheierii contractului totală a

prenumele/denumirea şi 
adresa

denumirea şi 
adresa

. fost 
încredinţat 
contractul

contractului contractului

T itu la r..........
S oţ/so ţie....... ............ - - -  , - y

Rude de gradul 1*1) ale 
titularului............ .
Societăţi
comerciale/Persoană fizică
autorizată/Asociaţii



familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Orgamzaţii 
neguvernamentale/FundaţiV 
Asociaţii*2)

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. nu se declară contracteli 
societăţilor comerciale

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



Subsemnata, NICOARA MARIA, având funcţia de grefier la Judecătoria Tulcea, 
domiciliată în Tulcea,

judeţul Tulcea, cunoscând prevederile art 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii 
declar pe propria răspundere:

Unitatea - denumirea şi 
adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale 

sau de acţiuni

Valoarea totală 
a părţilor 
sociale şi/sau a 
acţiunilor

1

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

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

Unitatea - denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

Sindicatul Fortuna Tulcea

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

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

Beneficiarul de 
contract: 
numele, 

prenumele/denumirea 
şi adresa

. . .

Institutia1
contractan

tă:
denumirea 
şi adresa

Procedu 
ra prin 
care a 
fost 

încredin 
ţat 

contract 
ul

Tipul
contractul

ui

Data
încheierii
contractu

lui

Durata
contractul

ui

Valoarea 
totală a 

contractu 
lui



Titular..........
Sot/sotie....................
Rude de gradul 1*1) 
ale titularului

Societăţi
comerciale/Perso ană 
fizică.
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi 
civile profesionale 
sau societăţi civile 
profesionale cu 
răspundere limitată 
care desfăşoară 
profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamentale/Fu 
ndaţii/ Asociaţii*2)

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

deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct.
5. nu se declară contractele societăţilor comerciale

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

Data completării
15.05.2017

Semnătura



ulcea, 
recunoscând

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
Membru Sindicatul Fortuna -F.S.N .Projust

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular..........
Soţ/sotie....................
Rude de gradul 1*1) ale 
titularului................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/ As ociaţii



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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. nu se declară contractele 
societăţilor comerciale

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



Subsemnatul, Apostol Mirela, având funcţia de grefier la Judecătoria Tulcea, CNP ziliat
în mun. Tulcea, , cunoscând prevederile a rt 326 din
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
Membru al Sindicatului Fortuna

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular....... .
Sot/sotie....................
Rude de gradul 1*1) ale 
titularului................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete



asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamental e/Fundaţii/
Asociaţii *2) ______________________ _______________________________________________ ___

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. nu se declară contractel< 
societăţilor comerciale

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

Data completării 
15 mai 2017

Semnătura



t e  m ai. 2017

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

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

l.NU ESTE CAZUL

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

NU ESTE CAZUL

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

NU ESTE CAZUL

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

NU ESTE CAZUL

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.............
Soţ/soţie....................
Rude de gradul 1*1) ale 
titularului.... ......... .
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autori zată/Asociaţii



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

* 1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
*2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul 
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pc t 5. nu se declară contractele 
societăţilor comerciale

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

SelttMâtura



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul, Pîslaru Dana Mihaela, având funcţia de GREFIER la Judecătoria T u lc e a > ^ f ||P v ^
, domiciliată în Craiova, ^cttrSicând

prevederile art. 326 din Codul penal privind taisul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1.NU ESTE CAZUL

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

NU ESTE CAZUL

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

NU ESTE CAZUL

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

NU ESTE CAZUL

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.............
Soţ/soţie....................
Rude de gradul I* 1) ale 
titularului................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii



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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct 5. nu se declară contractele 
societăţilor comerciale

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



/
f5' mai 2W7

Subsemnatul Caracudă Rodi ca, având funcţia de grefier la Judecătoria Tulcea, CNP ____
domiciliată în Tulcea, cunoscând prevederile art. 326 din
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale

*  » ^ 
Unitatea - denumirea şi adresa -

_S-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

-

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

Membru Sindicat „Fortuna”

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.............
Sot/sotie....................
Rude de gradul I* 1) ale 
titularului.................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autori zată/Asoci aţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete



asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/
Asociaţii *2)____________________________________________________________________________ ________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pc t 5. nu se declară contractel» 
societăţilor comerciale

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

Data completării
15.05,2017

Semnătura



f c . j r
î  s  mai 2017

Subsemnata Vasile Mirabela având funcţia de grefier arhivar la Judecătoria Tulcea, CNP 
domiciliat în Tulcea, cunoscând prevederile art. 326 din Codul p
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
Membru sindicat Fortuna Tulcea FSN-Pro Just

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular...........
Soţ/soţie....................
Rude de gradul I* 1) ale 
titularului.................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asoci aţii



familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamentale/Fundaţii/
Asociaţii*2) ________ ______ _________ _________________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. nu se declară contractele 
societăţilor comerciale

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



M c -  ! Z -

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul, CONDRACHE IULIAN, având funcţia de GREFIER la Judecătoria Tulcea, CNJ 
domiciliat în , cunoscând prevederile art, 326 din Codi

privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1.NU ESTE CAZUL

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

NU ESTE CAZUL

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

NU ESTE CAZUL

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

NU ESTE CAZUL

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.......... .
Soţ/soţie .....................
Rude de gradul 1*1) ale 
titularului.............. .
Societăţi
comercial e/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii



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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. nu se declară contracte! 
societăţilor comerciale

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



/S A  m  a /

Subsemnata MECA CORINA IULIANA, CNP- domiciliată în mun.Tulcea,
, având funcţia de GREFIER., cunoscând prevederile ari. 326' 

penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea 
denumirea şi adresa -

1.1.

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi[ Valoarea totală a 
sociale sau j părţilor sociale şi/sau 
de acţiuni I a acţiunilor

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

Unitatea
- denumirea şi adresa

2.1.

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

3.1. - membru Sindicat Fortuna Projust Just.

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

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



| 5 .1. Beneficiarul de contract: 
j numele, prenumele/denumirea 
|şi adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 
adresa

j Procedura j Tipul |A |B [C 
jprin care | contractului [ j J 
j a fost j J | | 
[încredinţat) I I I  
] contractul | I I I

| Titular .................... -
| Soţ/soţie . . . •............... -
j Rude de gradul 1*1) ale 
| titularului ....... •. ......
| Societăţi cornerciale/Persoana 
j fizică autorizată/Asociaţii 
| familiale/Cabinete 
) individuale, cabinete 
| asociate, societăţi civile 
| profesionale sau societăţi 
j civile profesionale cu 
| răspundere limitată care 
| desfăşoară profesia de 
| avocat/Organizaţii 
| neguvernamentale/Fundaţii/
| Asociaţii*2)

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

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

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
A ~ Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului

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

Data completării
15.05.2017

Semnătura



/>V' ' V  i z  m a i 2 0 0 ^ % ^

Subsemnata, CASAPU DANIELA având funcţia de grefier Ia Judecătoria Tulcea, CNP 
domiciliată în Tulcea, , cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal p
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

grupuri de 
e:

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală 
a părţilor 
sociale şi/sau a 
acţiunilor

NU ESTE CAZUL

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor
NU ESTE CAZUL

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

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoare 
a totală 

a
contract

ului
Titular............. NU ESTE 

CAZUL
Sot/sotie.................... NU ESTE 

CAZUL
Rude de gradul 1*1) ale 
titularului................

NU ESTE 
CAZUL

Societăţi
comerciale/Persoană fizică



autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete
asociate, societăti civile7 . i
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamentale/Fundaţii/
Asociaţii* 2)___________________ _______________________________________________________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. nu se declară contractel< 
societăţilor comerciale

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

Data completării

15.05.2017

Semnai ura



MAI. 2017

Subsemnata DINISOV AURELIA, având funcţia de grefier la Judecatoria Tulcea, CNP 
domiciliată în mun. Tulcea, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privi
în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi 
naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi 
membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvemamentale;
NU ESTE CAZUL

Unitatea
- denumirea şi adresa -

1 .1 .

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale şi/sau 
a acţiunilor

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

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2 . 1 .

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
3.1..... SINDICATUL FORTUNA TULCEA

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

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



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

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 
adresa

|Procedura (Tipul |A |B |C j 
|prin care j contractului j j | j 
|a fost | 1 1 1 1 
j încredinţat[ 1 1 1 I 
]contractul | 1 1 1 1

Titular ....................
Soţ/soţie.... .............
Rude de gradul 1*1) ale 
titularului . . .......... .

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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul î obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5.

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului

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

Data completării Sertfhătura,
15.05.2017



DECLARAŢIE DE INTERESE / 15. MAI.

[CA
Subsemnata CIUPERCĂ LUCIANA având funcţia de ., .grefier la Judecătoria Tulcea, __^

CNP domiciliat în .. .Tulcea,
Tulcea., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe pro' * ' 
răspundere:

Unitatea - denumirea şi 
adresa -

t  y  ------a_

Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
pârtilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de

' > ----
Unitatea - denumirea şi adresa -

' ---S-----  ̂ ^
Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

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

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia
contractant

ă:
denumirea 
şi adresa

Procedur 
a prin 
care a 
fost 

încredinţ 
at

contractu
1

Tipul
contractul

ui

Data
încheierii
contractul

ui

Durata
contractul

ui

Valoarea 
totală a 

contractul 
ui

Titular.............
Sot/sotie....................
Rude de gradul 1*1) ale 
titularului................
Societăti
comerci al e/Persoană 
fizică



autorizată/ Asociaţi i 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăti civile 7 * 
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvernamental c/Fimda
ţii/ Asociaţii *2)_____________________________________________________

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

titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. nu se declară 
contractele societăţilor comerciale

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

Data completării Semnătura
15.05.2017



f / r *  t¥ -

DECLARAŢIE DE INTERESE 7
\\C-. <r/
V ^ ^ £ o ^ > /y

Subsemnata, Trandafir Camelia având funcţia de agent procedural la Judecătoria Tulcea, CNP ____
domiciliata mun. Tulcea, , cunoscând prevederile ait, 326 din
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

—

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.... ........ — — — —-
Soţ/soţie................. — —

Rude de gradul 1*1) ale 
titularului................

— — —

Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii



familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale său societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţi i 
neguvernamentale/Fundaţii/
A s o c ia ţ i i* 2 )__________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. nu se declară contracte 
societăţilor comerciale

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



^ ■ ' V  « m aM S ^ S ?
DECLARAŢIE DE INTERESE *

» î ̂  
WS

Subsemnata ZAHARCU ANCUŢA având funcţia de grefier-arhivar, la Judecătoria Tulcea,
CNP , domiciliat în Tulcea. , cunoscând prevederile art. 326
din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
Membru Sindicat Fortuna Tulcea FSN-PRO JUST.

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.............
Soţ/soţie....................
Rude de gradul 1*1) ale 
titularului................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii



famili ale/ C abinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii. 
neguvemamentale/Fundaţii/
Asociaţii* 2) ___________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. nu se declară contractele 
societăţilor comerciale

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



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

Unitatea [ Calitatea
- denumirea şi adresa - | deţinută

I

Nr. de părţii Valoarea totală a 
sociale sau | părţilor sociale şi/sau 
de acţiuni 1 a acţiunilor

1.1 .

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

Unitatea
- denumirea şi adresa

Calitatea deţinută

2 .1.

Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
3.1.Membru SINDICAT FORTUNA TULCEA FSN-PROJUST

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, 
retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia 
deţinută şi denumirea partidului politic:
4 .1 .

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



|5.1. Beneficiarul de contract:|Instituţia 
|numele, prenumele/denumirea |contractantă: 
|şi adresa |denumirea şi 
I 1 adresa 
1 1 
) 1

|Procedura 
(prin care 
|a fost 
I încredinţat 
|contractul 
1

Tipul IA |B IC 
contractului| | |

1 l 1 
l l 1

) Titular ....................  ! | 1 | ( |
1 1 1 ! I I I
| Soţ/soţie .................. | | | | 1 (
1 1 I 1 1 1 1
j Rude de gradul 1*1) ale | 1 1 1 1
i titularului ................ | 1

1
1 1 I 
1 1 1

| Societăţi comerciale/Persoană| 1 1 1 1
I fizica autorizată/Asociaţii I 1 1 1 1
| familiale/Cabinete I f 1 1 1
1 individuale, cabinete | 1 ! 1 1| asociate, societăţi civile I 1 t 1 1| profesionale sau societăţi | 1
| civile profesionale cu I 1 1 1 1| răspundere limitată care I 1
| desfăşoară profesia de | 1 1 1 1I avocat/Organizaţii | 1 1 1 1i neguvernamentale/Fundaţii/ | 1 1 1 1| Asociaţii*2) | 1

1
i 1 1 
1 1 1

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

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

Semnificaţia coioanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului

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 Ivan Iulia-Viorica-Margareta, având funcţia de grefier la Judecătoria Tulcea, CNP 
domiciliată în Tulcea, , cunoscând prevederile aii. 326  din Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1
NU ESTE CAZUL

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

NU ESTE CAZUL

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

Membru Sindicatul „Fortuna”

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în 
| derulare în timpul exercitării funcţiilor,mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi 
| din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
I majoritar/minoritar:________  .___________________  ._________ ____________ __________
| Beneficiarul de contract: 
| numele,
! prenumele/denumirea şi
! adresa
ij

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

| Titular.............
! Sot/sotie....................
| Rude de gradul 1*1) ale 
! titularului................

NU ESTE 
CAZUL

| Societăţi
| comerciale/Persoană fizică 
| autorizată/Asociaţii

NU ESTE 
CAZUL



familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
negu vemamentale/Fundaţi i / 
Asociaţii*2)

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. nu se declară contracte^ 
societăţilor comerciale

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



. 2j
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Subsemnata NIC A SIMONA , având funcţia de grefier la Judecătoria Tulcea, CNP 
domiciliat în Tulcea, , cunoscând prevederile^?
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1. -
-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

..... ■ . _ . •

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
- MEMBRU AL SINDICATULUI FORTUNA FSN PROJUST

■ - ' : . • ■ ■

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

• 'v : 7 ■ ■: '

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.............
Soţ/soţie............... . -  ;/
Rude de gradul I* 1) ale 
titularului ................

- //

Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii



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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct 5. nu se declară contracteli 
societăţilor comerciale

Prezenta declaraţi act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracteru
incomplet al datelor menţionate.
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DECLARAŢIE DE INTERESE

W & P ’J
Subsemnatul,MUNTEANU STELUŢA având funcţia de GREFIER la Judecătoria Tulcea,

domiciliat în TULCEA, 
din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

, cunoscând prevederile art. 326

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

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
MEMBRU SINDICAT FORTUNA TULCEA FSN -  PRO JUST

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular....... '
Soţ/soţie . . . . . . . . . . . . . . .
Rude de gradul I* 1) ale 
titularului.... ........ .
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii



familiale/Cabinete ~
individuale, cabinete
asociate, societăţi civile
profesionale sau societăţi
civile profesionale cu
răspundere limitată care
desfaşoară profesia de
avocat/Organizaţii
neguvernamentale/Fundaţii/
Asociaţii*2) _____ ________ _________________ _____ _____ _______ _

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. nu se declară contractele 
societăţilor comerciale

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



6 < r. z s  / 1 5 .  Mai. 20 f '

Subsemnata Porneală Elena având funcţia de grefier la Judecatoria Tulcea, domiciliata  ̂ ,N 
Tulcea , CNP. , cunoscând prevederii£a^^<^
326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea
- denumirea şi adresa

1 .1 .

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale şi/sau 
a acţiunilor

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

Unitatea 
denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

2.1. SINDICATUL FORTUNA 
TULCEA -MEMBRU

Valoarea beneficiilor

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

3.1.

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

4.1.

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



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

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 
adresa

|Procedura |Tipul |A |B |C | 
Iprin care |contractului| l | [ 
1 a fost | 1 1 1 1 
|încredinţat I 1 1 i i 
|contractul | I I I !

| Titular .....................
| Soţ/soţie ..................

1 1 l l l l
| Rude de gradul 1*1) ale 
| titularului ................
| Societăţi comerciale/persoană 
| fizică autorizată/Asociaţii 
| familiale/Cabinete 
| individuale, cabinete 
i asociate, societăţi civile 
| profesionale sau societăţi 
| civile profesionale cu 
| răspundere limitată care 
| desfăşoară profesia de 
| avocat/Organizaţii 
| neguvernamentale/Fundaţii/
| Asociaţii*2)

1 1 l l l l  

1 1 l l l l

1 I l l l l
1 1 l l l l  
1 1 l l l l  
1 1 l l l l

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

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

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului



*5. M AI 2 d l

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

Unitatea 
denumirea şi adresa -

1.1

Calitatea
deţinută

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale şi/sau 
a acţiunilor

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

Unitatea
- denumirea şi adresa

Calitatea detinută

2 . 1 .

Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
3.1. Sindicatul Fortuna Tulcea

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

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



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

Instituţia |Procedura [Tipul
contractantă:[prin care I contractului 
denumirea şi ja fost I
adresa |încredinţat|

IA IB |C |

contractul
Titular

1 ................ 1 1 1 I I I
| Soţ/soţie .................. | | | I I I
1 1 1 I I I
| Rude de gradul 1*1) ale | I 1 1 1 1| titularului ................ |
| . . . |

I 1 
| | 1 1 1 

1 1 1| Societăţi comerciale/Persoană| 1 1 1 1 1
I fizică autorizată/Asociaţii 1 f 1 1 1 1| familiale/Cabinete j 1 1 1| individuale, cabinete j I 1 11 asociate, societăţi civile | 1 1 1I profesionale sau societăţi | I 1 1 1 1| civile profesionale cu | I 1 1 1 11 răspundere limitată care | 1 1 1 1 11 desfăşoară profesia de | 1 1 1 1 1| avocat/Organizaţii I i 1 1| neguvernamentale/Fundaţii/ | 1 1 1 I 11 Asociaţii*2) J
1 - - I

i 1 
■ -1 - . .1-

1 1 1

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

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

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata CREfU MARIA, având funcţia de APROD la Judecatoria Tulcea, judeţul Tulcea,
Tulcea, , judeţul Tulcea^

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 
propria răspundere:

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

Unitatea I Calitatea 
- denumirea şi adresa - | deţinută

1
i

1 Nr. de părţii 
1 sociale sau f 
| de acţiuni i 
1 1

Valoarea totală a 
părţilor sociale şi/sau 
a acţiunilor

1.1. - |
1

1 1 
1 1 1

t
!

1 1 
1 1

- 1
1

I I 
1 1

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

Unitatea 
denumirea şi adresa -

2.1.

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

3.1. - membru SINDICAT FORTUNA -FSN PROJUST

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

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



|5.1. Beneficiarul de contract: 
i numele, prenumele/denumirea 
|şi adresa .
I ' /

| Titular . ...... ............
1. - 1. ’ . • ■
l Soţ/soţie ...................
i ■■■ _______
| Rude de gradul 1*1) ale
l titularului ................
I : ■
| Societăţi comerciale/Persoană 
I fizică autorizată/Asociaţii 
[familiale/Cabinete 
) individuale, cabinete 
| asociate, societăţi civile 
[ profesionale sau societăţi 
| civile profesionale cu 
| răspundere limitată care 
| desfăşoară profesia de 
| avocat/Organizaţii 
I neguvernamentale/Fundaţii/
| Asociaţii*2)
I

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 
adresa

Procedura 
prin care 
a fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

A

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

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

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului

Data completării
15.05.2017

Semnătura



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

Unitatea
- denumirea şi adresa

| Calitatea 
I deţinută 
I 
i

| Nr. de părţi 
I sociale sau 
| de acţiuni

1 .1 .

Valoarea totală a 
părţilor sociale şi/sau 
a acţiunilor

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

Unitatea 
denumirea şi adresa

Calitatea deţinută

2.1.

Valoarea beneficiilor

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

3.1.

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

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



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

Titular ............
Soţ/soţie .............
Rude de gradul 1*1) ale 
titularului .... ......
Societăţi comerciale/Persoană 
fizică autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale/ cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/ 
Asociaţii*2)

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 
adresa

Procedura 
prin care 
a fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

A

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

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

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
A - Data încheierii contractului 
B - Durata contractului 
C - Valoarea totală a contractului

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

Data completării
15.05.2017

Semnătura



m a l  u v / f '
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul ANDREI COSTEL având funcţia de aprod la Judecatoria Tulcea, CNP domi
Tulcea, , cunoscând prevederile arţ
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1 -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

.—

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

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

.—

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular............. — .— — — — —
Soţ/soţie....................
Rude de gradul I* 1) ale 
titularului.... ...........
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii



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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite Ia pct. 5. nu se declară contractel< 
societăţilor comerciale

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



M Al/20lh

Subsemnatul/Subsemnata, LEFTERACHE DUMITRU , având funcţia de 
JUDECĂTORIA TULCEA, CNP , domiciliul TULCEA,

cunoscând prevederile art. 32& din Codul penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere :

1. Asociat sau acţionar ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută
Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1--------------------------------------

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
3.1 ----------------------------------------------------------

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.............
Soţ/soţie....................
Rude de gradul 1*1) ale 
titularului................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autori zată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi



civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamentale/Fundaţii/
A s o c i a ţ i i * 2 ) ________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. nu se declară contracte 
societăţilor comerciale

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

Data completării 

15 mai 2017

Semnătura



1 5. MAI. 2017

Subsemnata MIHALACHE LAVINIA-MARLENA, având funcţia de grefier la Judecătorii 
CNP: , domiciliată în mun. Tulcea, , cunoscând
prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

Unitatea - denumirea şi adresa -

_L._1_____ * - - — -- —

Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni *

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

i

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale

^  , _ l  ̂ ,

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
Membru Sindicatul Fortuna -F-S .N .Projust

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţai *
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.............
Soţ/sotie....................
Rude de gradul 1*1) ale 
titularului................
Societătit
comercial e/Persoană fizică
autorizată/Asociaţii---- ----- .--------- ----•» . — -



familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/
Asociaţii *2) _______________ _________________ ______________________ _________ ___________ _

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. nu se declară contracte! 
societăţilor comerciale

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



# r .  & o /
DECLARAŢIE DE INTERESE /  ? 5. MAI. 2017

Subsemnatul, VASILE ULIANA având funcţia de GREFIER la Judecătoria Tulcea, CNP
domiciliat în Tulcea,
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

, cunoscând prevederile arfe:

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

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr, de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

î

Nu este cazul
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

Nu este cazul

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

Nu este cazul

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.............
Soţ/soţie .......... .........
Rude de gradul 1*1) ale 
titularului............. .
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile

Nu este 
cazul



profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/ 
Asociaţii*2)

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. nu se declară contractel 
societăţilor comerciale

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

Data completării

/T ,
Semnătura



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, POCORA J AN IN A DANIELA, având funcţia de GREFIER, la Judecătoria
domiciliată în Tulcea, cunoscând p rev ed e rile ''^ ^

Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1 NU ESTE CAZUL

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută V aloarea beneficiilor
NU ESTE CAZUL

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

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.............
Soţ/soţie . . . .v. .. .. . . . . .
Rude dc gradul 1* 1) ale 
titularului.................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii



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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. nu se declară contracte!* 
societăţilor comerciale

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



^  V i

DECLARAŢIE DE INTERESE

m a i 2017

Subsemnata, MOLDOVEANU PAULA, având funcţia de GREFIER la Judecatoria Tu 
, domiciliata în Tulcea, , cunoscând prevederile

penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
Codul

Unitatea - denumirea şi adresa -

---

Calitatea deţinută
Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1 NU ESTE CAZUL

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale

Unitatea - denumirea şi adresa -
~ ~ ----  --------------------------

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor
NU ESTE CAZUL

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
Membru în Sindicatul "Fortuna'

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

NU ESTE CAZUL

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular............. NU ESTE 
CAZUL

Soţ/soţie....................
Rude de gradul 1*1) ale 
titularului............... .
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
famil i ale/Cabinete



individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamentale/Fundaţii/
Asociaţii*2)_____________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. nu se declară contractel 
societăţilor comerciale

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

Seftlftăfura



A r .  i i /
MAl. 2017

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata Negrilă Elena Valentina, având funcţia grefier de la Judecătoria Tulcea, 
domiciliat în , cunoscând prevederile art. 326 din
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1-

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

-

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

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

-

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

T itu lar.......... -
Soţ/soţie ................
Rude de gradul I* 1) ale 
titularului............ .
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii



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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. nu se declară contracte 
societăţilor comerciale

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



M -  3 f Z c M S  ' 
1 5 M A I 2017

Subsemnatul Velian Silvia, având funcţia de grefier la Judecătoria Tulcea, CNP : domiciliată
în Tulcea, , judeţul Tulcea, cunoscând prevederile art. 326 din Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:_____________________________________
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

-

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

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.............
Sot/sotie....................
Rude de gradul 1* 1) ale 
titularului................
Societăţi
comerciale/persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete



asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/
Asociaţii*2)_____________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. nu se declară contract* 
societăţilor comerciale

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

Data completării
15.05.2017

Semnătura


