
D E C L A R A Ţ IE  D E  A V E R E

ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA ARAD

N r . . . . 3 / / 7v . a ......  ^

uua.J^C-.lm ia....O 6! ........emul 20...'.- \
__m i à r-'' f " ............ '

Subsemnata Bandula C. Cornelia-Felicia 

Grefier
având funcţia de

Judecătoria, Arad, Arad

•a

CNP
-i—i— i— i—i— i— i— i— i—i— i— i—i

, domiciliul Arad, judeţul Arad

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu familia^) deţjn următoarele:

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

1. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

■

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul '

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

dacă se află în circuitul civil.

1 ) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

. . ■ ' ' '. ■ • : • •
Adresa sau zona Categoria* . Cota-parte

.
Modul de dobândire Titularul1^

Arad, Arad, str.
¡ :
I
:

I
I,

Apartament 1998 85 m2 1/2
Contract de
vanzare
cumparare

Bandula 
Cornelia- 
Felicia-1/2 
Bandula Radu- 
Gheorghe-1/2
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Arad, Arad, str. 
I Apartament 2010 73 m2 25 % Moştenire

Bandula 
Georgeta-50%; 
Bandula Radu

1
Gheorghe-25% ; 
Bandula Adrian- 
Constantin-25%

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

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

II. Bunuri mobile

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

supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura

'
Marca

•
Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

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

Autoturism Renault Clio 1

,

2015
Contract de vanzare 
cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării.

: •

Descriere sumară
i ;

Anul dobândirii Valoarea estimata

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

luni

Natura bunului înstrăinat
înstrăinării

Persoana catre care 
* -- 4 s-a instramat

Forma înstrăinării

IV. Active financiare

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

cârdurile de credit, dacă v aloarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
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Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia
Tipul* Valuta

Deschis 

în anul
Sold/valoare la zi

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

*Categoriile indicate simt: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de 

investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente an ului 

fiscal anterior).

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

depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
T- l-V

P
Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală ia zi

*Categoriile indicate sunt: (l) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau pârli sociale 

in societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 4

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

-

Descriere Valoare
-

:

Valuta
■

r  - *

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing si alte asemenea 

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul
.... : :

Scadent în anul Valoarea

Banca Transilvania 2014 2019 53.000 RON

Banca Transilvania 2015 2020 22.100 RON
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, clin partea unor 

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul

1.1. Titular

.
Sursa venitului

Serviciul presta t/ObiectuI 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

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

VIL Venituri aie declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului
Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

îucasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Bandula Cornelia-Felicia
Judecatoria, Arad, B- 
dul Vasile Milea, nr, 
2-4

Grefier
’ 'G k ' f w q d t  M v iß )x h

72.984 RON
f  / 5 Z  P-ÖN

» '

\ .2. Soţ/soţie

Bandula Radu-Gheorghe
Universitatea de Vest 
"Vasile Goldiş" din 
Arad, B-dul 
Revoluţiei, nr. 94

Administrator 36.000 RON

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

Pagina 4 din 6



2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

6.2. Scvţ/soţic
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7. Venituri din premii şi clin jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

incomplet al datelor menţionate.

Data completării

27/04/2018

Semnătura
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ROMANIA 
JUDECĂTORIA ARADARAD

DECLARAŢIE DE AVERE N f ...... 2 2  J .  O A ... q

ÚUCl 2 , h .  .luna.....Q .7..........anul 20 ...IÁ  (ziua.:

Subsemnata Bandula P. Paula-Cristiana ..................... . . * ......... ............................ ............ .....

Grefier
având funcţia de ............................................................................................................................

Judecatoria, Arad, Arad

la
—1--1--1

CNP , domiciliul .................................. /Lr.aci:..?.ucÎf.t }l l ..^ r .ai1...................................

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu familia*) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau /:ona Categoria*
Vnul

dobândirii
Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul1)

1

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol: (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, 
dacă se află în circuitul civil.
1 ) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul1)

Arad,

Apartament 2016 108 m2 1/2
Contract de 
vanzare 
cumpărare

Bandula Paula 
Cristiana-1/2 
Bandula Sergiu- 
Andrei-1/2



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

I ) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

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

supuse înmatriculării, potrivit legii

Nalura Marca Nr. dc bucăţi Anul de fabricaţie
i

Modul de dobândire
i

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării.
:'' ■ '■■■■'■. ■■ -V •-..

Anul dobândirii
-

Valoarea estimata

III. Bunuri mobiie, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12

luni

Natura bunului înstrăinat
Data

înstrăinării

Persoana catre care 

s-a înstrăinat
Forma înstrăinării

v  .

V aloarea

IV. Active financiare

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

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

Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia
-r i*i ip u r Va|uta

Deschis 

în anul
Sold/valoare la zi



*Ca(egoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente: (3) fonduri de 

¡nvestifii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului 

fiscal anterior).

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

depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
Tipul*

.......

JNumăr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale 

in societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate in nume personal. 4

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

Descriere Valoare Valuta

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent în anul Valoarea

GARANTI BANK
1
I

2016 2041 255.800 RON

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

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului
Serviciul prcstat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular



1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trata;iile uzuale primite din partea rudelor de gradul îş i al ll-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul: • : •

1. Venituri din salarii

Sursa venitului
Serviciul prcstat/Obieeiul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

L I. Titular

Bandula Paula Cristiana
Judecatoria, Arad, B- 
dul Gen. Vasile Milea, 
nr. 2-4

Grefier

■>

35.357 RON

1.2. Soţ/soţie

Bandula Sergiu-Andrei

SC Global Display 
Solutions SA, Arad, 
Zona Industrială Vest, 
str. 1, n r . 11-15, 
j  udeţul Arad

Referent producţie 27.250 RON

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie
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3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investi(ii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din Jocuri de noroc

I 7.1. Titular
I__________
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7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alle surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura
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D E C L A R A Ţ IE  D E A V E R E

R O M Â N I A  

JUDECĂTORIA ARAD

Mr..„.33 / M . I
otjtf...... luna..... .................anul 20..1 .J l

Subsemnata

având funcţia dc

Băşcărău G Mirela Viorica

Grefier

Judecatoria, Arad, Arad

, domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu familia1) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

la ___

CNP I

Adresa » ,  zona Categoria*
Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul*)

Arad,
Intravilan 2007 750 m2 1/2

Contract de 
întreţinere

B ă ş c ă r ă u  Mirela

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

dacă se află în circuitul civil.

1 ) La "Titular" se menţionează. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţâri.
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. ■
Adresa sau zona

:
Categoria*

Anul
dobândirii Supra,»,, Cota-parte

...... ....... _̂_"... .
n h ib ru l11

Casa de 
locuit

2007 750 m2 1/2
contract de 
Întreţinere

Băşcărău Mirela

• Apartament 2015 75 m2 1/2
Contract de
vanzare
cuaparare

Băşcărău Mirela

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

1) La "Titular" se menţionează. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul ), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

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

supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura
i • ■

Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie
- ■'

:
Modul de dobândire

■ : r .;; Í-:

Autoturism VW Passat 1 2006
Contract de vanzare 
cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării.

.
Descriere sumară

: :■ : : , : . .. ... - ■ ■ i
Anul dobândirii

;. :

:
Valoarea estim
; if íflrílíSS

ata

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

luni

Natura bunului înstrăinat
Data

înstrăinării

Persoana catre care 

s-a înstrăinat

•
Forma înstrăinării. . . ..

Valoarea
: :



IV. Active financiare

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

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

Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia
T ipu l*

.......... .......... T a t î

■; >-Æ:. • : ; ; î 
Sold/valoare la /.i

î

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

investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cete aferente anului 

fiscal anterior).

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

depăşeşte 5.000 de curo

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
Tipul*

Număr de titluri/ 

cota de participare

. .c. ?*%>. - ,. :

Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt. (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau pârii sociale 

în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 4

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

Desci iere
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  .

Valoare Valuta

!
-................... ......... i

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
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Creditor Contractai în anul Soutient .n anul

;•..: :
Val

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

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror v aloare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
■

Sursa venitului
•

Serviciu! prestat/Obiectnl 

generator de venit

Venitul anual

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1

-. . .
1.2. Copii

*Se exceptează de Ia declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al ¡l-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

. . .  ■ . • ..: 
Cine a realiza t venitul

.:

..r' ;■
Sursa venitului;

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

/. Venituri din salarii

1.1. Titular

Băşcărău Mirela
Ministerul Justitiei, 
Str. Apolodor, nr. 17, 
Sector 5 Bucureşti

Salariale 61.579 RON

1.2. Soţ/soţie

Băşcărău Florin
Top Guard Security 
SRL, Bucureşti

salariale 12.000 RON
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1.3. Copii

Băşcărău Daria Florina
Agenţia Naţională de 
Plăti i Arad

alocaţii 1.020 RON

Băşcărău luoa Andrei
Agenţia Naţională de 
plăţi, Arad

alocaţii 1.020 RON

2. Venituri din activi/cili independente

2.1. Titular
1

2.2. Soţ/soţie

i. ' .......

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
" 'V» / »'jfi !

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

ii. Venituri din investiţii

4.1. Titular
•

•
!

4.2. Soţ/soţie

• . : . £ .. .. ; • :?r ' j
5. Venituri din pensii

•

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie
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6. Venituri din activităţi agricola

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

!

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venii uri din alte surse }

8.1. Titular
i

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

27/04/2018
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D E C L A R A Ţ IE  D E  A V E R E

ROM Â NIA 
Hinç CÂTORi^^RAD

j îiuti.. I Ÿ  . am a.... V. i j ! ........anul 20 ../1

Subsemnata.............................. ?

având funcţia de

BODEA  G DOINA

Grefier

Judecatoria, Arad, Arad

ia .................................................................................................................................................................

CNP [ domiciliul ................................. ^ * 2 '

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu familia*) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

C ategoria
Anul

dobândiri» Suprafaţa Cota-parte
' P'i5 **7

Modul de dobândire Titularul1)

Arad

Alte
categorii de 
terenuri 
extravilane 
daca se afla 
in circuitul 
civil

2014
5.600
m2

1/2 Moştenire
Gutu Daciana 
Cristina

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

dacă se află în circuitul civil.

I ) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.



Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul*1

Arad, Arad,

Apartament 2003 92 1/2

Contract de
vanzare
cumparare

Bodea Ştefan 
Alexandru şi 
Bodea Doina

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

1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

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

supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura• '  ''

. ......
Mai ca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie

:
Modul de dobândire

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimata

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

luni

Natura bunului înstrăinat
1 ;

Data Persoana catre care 

s-a înstrăinat
Forma înstrăinării Valoarea

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



IV. Active financiare

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

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

Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia
Tipul*

y / y | |
Valuta

ilí'ü'S.ñnrÁ', VA

Deschis
S i  1

:
1 I

*CategoriiIe indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de 

investi(ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului 

fiscal anterior).

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

depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut - - -
Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părfi sociale 

in societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate in nume personal. 4

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

Descriere
Wi

Vaina re
Vçîfâp}, Valuta j

r-............................

+

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
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Creditor Contractat în anul Scadentm anu l

------- ,------- ---

Valoarea
: ' ' - - - Ii;

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

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

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

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

.
Cine a realizat venitul : ' - Surs, veni,ului

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Bodea Doina
Ministerul Justitiei, 
Str. Apolodor, nr. 17, 
Sector 5 Bucureşti

Salariale 55.709 RON

1.2. Soţ/soţie



Bodea Ştefan Alexandru

Casa Naţionala de 
Pensii Publice, str. 
Latină, nr. 8, Sector 
2 Bucureşti

Pensie 12.500 RON

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

S. 1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular
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5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii



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

incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

27/04/2018
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R O M Â N I A

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata Bodrojan T Otilia-Sanda

grefier
având funcţia de

J-udecatoria, Arad, Arad

la

CNP domiciliul Arad, judeţul Arad

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună

cu familia*) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

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

dacă se află în circuitul civil.

1 ) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.



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

1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

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

supuse înmatriculării, potrivit legii

:
fîarura

—
Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

2. Bunuri sub formă dc metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimata

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

luni



IV. Active financiare

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

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

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

investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului 

fiscal anterior).

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

depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale 

în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 4

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

! : "  • ; '
Descriere

: ... . . :
Valoare

:
Valuta

■■
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NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent în anul
■: • ’ ’ ' • - H; H y," ‘ ' : V- :: .

; '■  V ■ \ '■ '•: ■; î - \ \; •;'.. -: . : . .'
Valoarea

Banca Transilvania 2016 2021 40 .00 0 RON

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

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

.... ,
Cine a realizat venitul

, ; - ' •  .. ....
Sursa venitului

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I  şi al 11-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

art. 41 din Legea nr. 571/200-3 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.





5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
' ;■ ;; • ' . •' : :: . / ■ ' " ' ' - ", ; ; : ■'

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

: • • ..... . . .  _ _ . . . : 
8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor menţionate.

Data completării

27/04/2018
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r
DECLARAŢIE DE AVERE

ZIUU

R O M Â N I A  
jUOECÂTOR>AiAeAD

Nr. «.?&/.
................muJ-20. / ?

Subsemnata

având funcţia de

Bogari T. Liliana-Nela 

grefier

la

Judecatoria, Arad, Arad

“I-1-1-1-1-1-1-1-1-1

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu familia^) deţin următoarele:

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

1. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa Cota-parte

-
Modul de dobândire Titularul*)

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

dacă se află în circuitul civil.

1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii

---

Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul1)
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.

1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

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

supuse înmatriculării, potrivit legii

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

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimata

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro flecare, şi bunuri imobile înstrăinate în uitimeie 12

luni

Natura bunului înstrăinat
Data

înstrăinării

Persoana către care 

s-a înstrăinat
Forma înstrăinării Valoarea

Apartament 23/04/2018
Zaiet Radu, căsătorit 
cu Zaieţ Alina-Ramona.

contract de 
vânzare-cumpărare

16.000 EUR

IV. Active financiare

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

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

Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia
Tipul* Valuta

Deschis 

în anul
Sold/valoare ia zi

Raiffeisen Bank, Arad, 
str. Unirii, nr. 1, ap. 
30, jud. Arad

Cont curent sau echivalente 
(inclusiv card)

EUR 2018 33.500

BRD Groupe Societe 
Generale, Arad

Depozit bancar sau 
echivalente

EUR 2015 95



*Categoriile indicate simt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de 

investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului 

fiscal anterior).

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

depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
Tipul*

Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale 

în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 4

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

Descriere Valoare

¡¡PI |

Valuta

+

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

-.......... ■;........
Creditor Contractat în anul

;
Scadent în anul Valoarea

Reiffeisen Bank 2018 2023 82 .450 RON

Raiffeisen Bank 2003 2038 2.804 RON

Astra IFN Arad 2017 2020 16.500 RON
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor 

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului
Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual

încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

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

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului
Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Bogari Liliana Nela
Judecatoria, Arad, B- 
dul Vasile Milea, nr. 
2-4

grefier 59.031 RON

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular
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2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie
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7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

incomplet al datelor menţionate.

Data completării

27/04/2018

Semnătura



DECLARAŢIE DE AVERE

ROMANIA 
JUDECĂTORI^

Subsemnata

având funcţia de

BRATA M  CAMELIA CORINA 

Grefier arhivar

la ... 

CNP

Judecatoria, Arad, Arad

I m n  ir-ilin l Arad, judeţul Arad

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu familia^) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

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

dacă se află în circuitul civil.

1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona
‘ \ ;  : : '

Categoria*
A 1

... . -

Cota-parte Modul de dobândire Titularul**

i

i

i

Casa de 
locuit

2006 129 m2 50 %
Contract de 
vanzare 
cumpărare

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

1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

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

supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura
:

Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Autoturism CHEVROLET EPICA l 2007
Contract de vânzare 
cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării.

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

luni

Natura bunului înstrăinat
Data

înstrăinării

Persoana catre care 

s-a înstrăinat
Forma înstrăinării
.............. ........

Valoarea

IV. Active financiare

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

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

Instituţia care administrează şi
Tipul*

: . .
Valuta

Deschis :
Sold/valoare la zi

adresa acesteia m tm ///"///, în anul



*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de 

investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului 

fiscal anterior).

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

depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

m u niţtti J|f!f ‘"‘'iv  

Tipul*
Număr de titluri/ 

cota de participare
■ : i

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale 

în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 4

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

Descriere Valoare Valuta

+

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

ll| S

; : ; : ;i' ’ : !
Creditor

;• -, , - ; : '■ ■■ : , , •
Scadent în anul Valoarea

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

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii7societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine á realizat venitul Sursa venitului
Sen-iciul prestat/Obiectul 

generator de venit 4 pfBi
Venitul anual 

încasat

1.1. Titular
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1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

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

VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
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3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie



7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

incomplet al datelor menţionate.

Data completării

27/04/2018



DECLARAŢIE DE AVERE

ROMANIA 
JUDECĂTORI/V [AS AC.

Nr..„
ziua..»2.^7 .luna....Q ^J..........uiiul 20 .!.$

Subsemnata

având funcţia de

BULAI A RALUCA LUISA 

Grefier

Judecătoria Arad , Arad, Arad

...

CNP dmni r i l i i i l

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu familia*) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

zona Cate

Agricol 2012

; dobândire

1,5 Ha 1/4 Moştenire

Titularul*)
BULAI RALUCA
LUISA -1/4
BULAI RAREŞ -
1/4
BULAI ANAMARIA
-1/4
BULAI ADAM
BOGDAN - 1/4

BULAI RALUCA
LUISA - 1/3
BULAI RAREŞ
-1/3
BULAI ADAM
BOGDAN - 1/3

Agricol 2015 2,88 Ha 1/3 Dare în plată
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier: (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, 

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

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* ; Anul
dobândirii Suprafăţa

.

•
.....V.P ..- -.

Modul de dobândire Titularul1)

Casa de 
locuit

2012 4 50 m2 1/4 Moştenire

BULAI RALUCA 
LUISA - 1/4 
BULAI RAREŞ - 
1/4
BULAI ANAMARIA | 
- 1/4
BULAI ADAM 
BOGDAN - 1/4

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

1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

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

supuse înmatriculării, potrivit legii

fîiî
N'atura

agggiis iplllf

8 8 !
Marea Nr. de bucăţi Anul de fabricai* Modul de dobândire

- r

Autoturism Renaul Clio l 2006 Moştenire

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 

care fac parte din patrimoniul cultura! naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Românie; la 

momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii
« i iÂz%ţ$4i &tx: * >¡ r • -; ' 
....

Valoarea estima-}

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

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

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

alegoriile indicate suni: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de 

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

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

depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

u it Ut!u/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut co ia de^jw r¡'iei pa re
Valoarea totală Ia zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale 

in societăţi comerciale: (3) împrumuturi acordate în nume personal. 4

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

Descriere Valoare
• " ’ ■ ■ • ; • • •

Vâkita

v ; : . ¿ ' / „ ' T  - -
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NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

' . . . .  : .: ' ’ v. '■ ■■ " .■••••■• ' •■ '. ; ' ' ''/ , . '/r '' '' : . ; .' ' \ , ,

Creditor
- m m m  1....

Contractat în anul Scadent în anul

ING Bank 2015 2027 123.748,79 RON

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

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului 

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului
Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

, r • , .
Veniiul anual

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii
.  _

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

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
■

Sursa venitului
Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit
Venitul anual 

încasat
” '' - • ■. ■ ■

/. Venituri din salarii
..........................
1.1. Titular



Judecatoria, ARAD, B D .
BULA! RALUCA LUISA GEN. VASILE MILEA NR- 

2-4
GREFIER 54.238 RON

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

î suituri din activităţi independente ■ ■ " ■ ■■ ■ . ■ ■, ; - ' , ; ----- -----: - ... ;---■■■■:■■■ ■ ; • :
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

j  !■ 'mituri din cedarea folosinţei bunurilor
• i p

Vÿ.: 
* » . . , >

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

nituri din investiţii
¿UîWrjfxf'V

_______ ______ _ __

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii ■Khî‘;; V
tàiêÊfz

5.1. Titular
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

27/04/2018
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DECLARAŢIE DE AVERE

r o m â n i a
JUDECĂTORIA AfikrtD

zm a..Sur.'JZ.lvna.

Subsemnata Buzna I . Edith Flavia
......................................... ............................. ............................................................... .............

grefier şef
având funcţia de ........................................................................................................................................

Judecătorie, Arad, Arad

la ..................................................................................................................................................................
-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

/-'ixt-r) j ___ A r a H  - n n H f t f n  1 A-r^cl

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu familia1) deţin următoarele: ,

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona

...

Categoria*
Anui

dobândirii Suprafaţa

' ......'

Cota-parte
'

Modul de dobândire Titularul1)

Agricol 2010 2 Ha 1/2 donaţie Buzna Gabriel

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

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

dacă se află în circuitul civil.

1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în căzui 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul1)

Apartament 1989 77 m2 1/1 Donaţie
Buzna Edith 
Flavia

£ Apartament 2009 72 m2 1/2
Contract de
vanzare
cumparare

Buzna Gabriel
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Casa de 
locuit

2001 240 m2 1/2
Contract de
vanzare
cumparare

Buzna Gabriel

Casa de 
locuit

2018 100 m2 3/16 Moştenire
Buzna Edith 
Flavia

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

1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-partc şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

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

supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. df, bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Autoturisip Renault 1- 2006 Contract de vanzare 
cumparare

Autoturism
Mitsubichi
Pachero

1 1998
Contract de vanzare 
cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile atlate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării.

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

luni

Natura bunului înstrăinat
Data

înstrăinării

Persoana catre care 

s-a înstrăinat
Forma înstrăinării Valoarea
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IV. Active financiare

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

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

Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia
Tipul* Valuta

Deschis 

în anul
Sold/valoare la zi

Banca Transilvania, Arad
Depozit bancar sau 
echivalente

RON 2015 330.000

Piraeus Bank, Arad
Depozit bancar sau 
echivalente

EUR 2013 50.000

Piraeus Bank, Arad
Depozit bancar sau 
echivalente

EUR 2013 100.000

*C a te g o r iile  In d ica te  sun t: (1 ) c o n t c u re n t s a u  e ch iv a le n te  (in c lu s iv  c a rd ); (2) d e p o z it b a n c a r  s a u  e ch iv a le n te ; (3 ) fo n d u r i de  

in v e s tiţii s a u  ech iv a le n te , in . ian iv  fo n d u r i p r iv a te  de  p e n s ii sau  a lte  sistem e c u  » c u m u la re  (se vo r d e c la ra  c/'L- a fe ren te  a n u lu i 

f is c a l a n te rio r).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valGarea de piaţă însumată 3 tuturor acestora 

depăşeşte 5.000 de euro

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

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
Tipul*

Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală Ia zi

*C a te g o riile  in d ic a te  sun t: (1) h â r t ii de  v a lo a re  de ţin u te  ( t it lu r i de stat, ce rtific a te , o b lig a ţ iu n i); (2) a c ţ iu n i s a u  p ă r ţ i s o c ia le  

în  s o c ie tă ţi co m e rc ia le ; (3) îm p ru m u tu ri a co rd a te  în  num e  p e rso n a l. 4

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

Descriere Valoare Valuta



NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

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

persoane, organizaţii* societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat veriitui'

. . , , . . . 

Sursa venitului
Set viciul prestat/Obiectul 

generator de venit

VCiîltV» '

înc^ra?

1.1. Titular

1

1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

*Se exceptează de  la  d e c la ra re  c a d o u r ile  ş i tra ta ţiile  u zu a le  p r im ite  d in  p a r te a  ru d e lo r  de  g ra d u l I  ş i a l II- lea .

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

ari. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului
Serviciul prestat/Obicctul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. V en itu ri d in  s a la r ii

1.1. Titular
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Buzna Edith Flavia Judecătoria Arad, Arad salar
^CAJl uA-e. CclÇ(VvÀCÜI^

58.559 RON
R o M

1.2. Soţ/soţie

Buzna Gabriel
West Media Group SRL, 
Arad

salar 24.000 RON

1.3. Copii

Buzna Beatrice Brigitte 
şi Buzna Carla Denise

Direcţia Muncii, Arad alocaţie de stat 2.016 RON

2. V en itu ri d in  a c tiv ită ( i independen te

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

’

'S

3 . V e n itu ri d in  c e d a re a  fo lo s in ţe i b u n u r ilo r  * >r
.

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. V e n itu ri d in  in ve s tiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. V e n itu ri d in  p e n s ii

5.1. Titular



5.2. Soţ/soţie

6. V e n itu ri d in  a c tiv ită ţi a g ric o le

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

■

7. V e n itu ri d in  p re m ii ş i d in  jo c u r i de  n o ro c
.

7.1. Titular • /

'  -.ñ-V;

<

' • a . V". ■

7.2. Soţ/soţie

, -

7.3. Copii

8. V e n itu ri d in  a lte  surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor menţionate.

Data completării

27/04/2018

Semnătura





DECLARAŢIE DE AVERE

R O M Â N I A  

JUDECĂTORIA ARAD

Nr.....kfPl. 4L
2.. I t  iuna... ......am il2Q..J$.

Subsemnata Chişe C Mihaela

grefier
având funcţia de ................................................................................................

Judecatoria, Arad, Arad

la ...........................................................................................................................

C N P  1 Hnmipil inl

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu familia^) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
'

Suprafaţa
.... ;..........
Cota-parte Modul de dobândire Titularul1)

Agricol 2005 2 ,5 Ha 1/2
Contract de
vanzare
cumparare

Chişe Alexandru, 
Chişe Mihaela

Intravilan 2012
1 .623 
m2

1/2
Contract de
vanzare
cumparare

Chişe Alexandru, 
Chişe Mihaela

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

dacă se află în circuitul civil.

1 ) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.



A d r e s a u » » Categoria* doM^lrii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire T itila n ,!»

Casa de 
locuit

2012 370 m2 1/2 constructie
Chişe Mihaela, 
Chişe Alexandru

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

1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

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

supuse înmatriculării, potrivit legii

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

Autoturism Ford Focus i 2012
Contract de vanzare 
cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimata

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

luni

Natura bunului înstrăinat
.......

Data

înstrăinării

Persoana catre care 

s-a înstrăinat
Forma înstrăinării Valoarea

/ .

IV. Active financiare

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
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Instituţia care administrează şi

adresa acesteia
TipUl* Valuta

Deschis 

în anul

— .........................

Sold/valoare lia zi

*C a te g o r iile  in d ic a te  sun t: (1 ) c o n t cu ren t sau  ech ivalen te  (in c lu s iv  c â rd ); (2) d ep o z it b a n c a r s a u  e ch iv a le n te ; (3) fo n d u r i de  

in v e s tiţii s a u  e ch iv a le n te , in c lu s iv  fo n d u r i p r iv a te  de  p e n s ii sau  a lte  sistem e c u  acum u la re  (se vor d e c la ra  ce le  a fe ren te  a n u lu i 

f is c a l anterior).

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

depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

ae ţ io i^  de^irtpru mût

................- ■ '■■■ : ■ ...
'Pu

. , , ; ; cotade participare
Valoarea totală la zi

*C a te g o r iile  in d ic a te  sun t: (1 ) h â r t ii de v a lo a re  d e ţinu te  ( titlu r i de stat, ce rtifica te , o b lig a ţiu n i); (2 ) a c ţiu n i s a u  p ă r ţ i s o c ia le  

în  so c ie tă ţi c o m e rc ia le ; (3) îm p ru m u tu ri aco rdate  în  num e pe rso n a l. 4

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

: Deşcnere v;;' . : ' : ■ • ; . ..... . . . . . . . . .
Valoare Valuta

.

+

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor
:

Contractat în anul Scadent în anul
. ' : "-U: r; . .

Valoarea
'

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

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
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Cine a realizat venitul Sursa venitului
Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

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

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul ursa ve i
Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual

încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Chişe Mihaela Judecatoria, Arad Grefier 62.075 RON

1.2. Soţ/soţie

Chişe Alexandru
I .P.J-Politia 
Municipiului Arad 
Arad, Arad

Agent Politie 50.400 RON

1.3. Copii

Chişe Bianca-Patricia Direcţia Muncii, Arad Alocaţie de stat 1.020 RON

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular
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2.2. Soţ/soţie

5. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i.......... .................................................-................................

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie
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7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

incomplet al datelor menţionate.

Data completării

27/04/2018

Semnătura

W '



DECLARAŢIE DE AVERE

R O M Â N I A  

JUDECĂTORIA ARAD

! Hr.....k á t ....  „
[ ziua.. V r  Muia........P  j ........anul SO.,l„A

Subsemnata ................ . »

având funcţia de

CLEPEA X. MIHAELA DANA

grefier

Judecătoria Arad, Arad, Arad

la ....................................................................................................................................

C N P ________________  , domiciliul .......................... , ..............

cunoscând prevederile art, 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu familia 1) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire
'

Agricol 1990 1,8 Ha 100 % Moştenire Clepea Florea

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

dacă se află în circuitul civil.

1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adres
JfjL î' T¿ÍV¿

.

Categoria- dobândirii
. -

Modul

i

£
Casa de 
locuit

1996 150 m2 4/4
Contract de 
vanzare 
cumparare

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

1) La "Titular" se menţionează. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

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

supuse înmatriculării, potrivit legii

.
Natura Ma rca Nr. de bucăţi A .....* * * * * Modul de dobândire

Autoturism Dacia 1300 i

r  . . . ........

1999 Contract de vanzare 
cumparare

Autoturism Skoda Fabia l 2002 Contract de vanzare 
cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării.

Descriere sumară
:

'
Anul dobândirii

: : "
Valoarea estimata

: - ;

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

luni

Natura bunului înstrăinat
Data

înstrăinării

Persoana catre care 

s-a înstrăinat
Forma înstrăinării

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

Valoarea

IV. Active Financiare

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

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

t t 'adVes^atesteia ' ^
lipul" Valuta

în anuí
Sold/valoare la zi

.:......  ' •



*C a te g o r iile  in d ic a te  s u n i: (1 ) e o n i c u re n t s a u  e ch iv a le n te  (in c lu s iv  c â rd ); (2) d ep oz it b a n c a r  s a u  e c h iv a le n te ; (3 ) fo n d u r i de  

in v e s tiţii s au  e ch iv a le n te , in c lu s iv  fo n d u r i p r iv a te  de  p e n s ii sau  a lte  sistem e c u  a c u m u la re  (se vor d e c la ra  ce le  a fe re n te  a n u lu i 

f is c a l a n te rio r).

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

depăşeşte 5.000 de euro

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

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
Tipul*

Număr de titluri/
Valoarea totală la zi

*C a te g o r iile  in d ic a te  su n t: (1 ) h â r t ii de  v a lo a re  d e ţin u te  ( t it lu r i de stat, ce rtifica te , o b lig a ţ iu n i); (2 ) a c ţ iu n i s a u  p â r l i s o c ia le  

în  s o c ie tă ţi c o m e rc ia le ; (3 ) îm p ru m u tu r i a co rd a te  în  num e  p e rso n a l. 4

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Creditor - Contractat în an .1 Scadent în anul Valoarea

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

persoane, organizaţii, socictăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Su rsa venitului
Serviciul prestat/ObiectHl 

generator de venit

Venitul anual

1.1. Titular
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1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

*Se excep tează de  la  d e c la ra re  c a d o u r ile  ş i tr a ta ţiile  u zu a le  p r im ite  d in  p u n e a  ru d e lo r  de  g ra d u l I  ş i a l II- lea .

VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

i Cine a realizat .......... Sursa venitului
> ' • • • • * ■- < ■ '■ x * t' ‘ V v - - ■ ’ ' - ■ genera tordevenUCtU * V t'încasa"l,al

1
I . V e n itu ri clin  s a la r ii

1.1. Titular

!
i
Clepea Mihaela Dana Judecătoria Arad, Arad grefier 57.664 RON

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. V e n itu ri d in  a c t iv i ta¡ i independen te

2.1. Titular

i

'2.2. Soţ/soţie

3. V e n itu ri d in  c e d a re a  fo lo s in ţe i b u n u r ilo r
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3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. V e n itu ri d in  in v e s tiţii

..... ' : •
V , * Ï ", • ' V
: ... ■ ’.

. • :

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. V e n itu ri d in  p e n s ii

•

H / '-'''y ; ? y ; ' ! w; :■* r-.í / ' r r ' ' ' =■ ■'' s,

:. . ......

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. V e n itu ri d in  a c tiv ită ţ i a g r ic o le

.......  . :

1 1111: " : ! ’ v, j' • . ' . ........ . < » • .....V- . . ; • -,
• •

v •• í'ñ'Aíil¡.'
■ •: ■ ■ ... .

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

soţ. Clepea Florea, Curtici legumicultură 6.000 RON

7. V e n itu ri d in  p r e m ii ş i d in  jo c u r i de  noroc

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

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

I

Pagina 5 din 6



7.3. Copii

8. V e n itu ri d in  a lte  surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

incomplet al datelor menţionate.

Data completării

27/04/2018

Semnătura

Pagina 6 din 6



DECLARAŢIE DE AVERE

ROMANIA
JUDECĂTORIA ttÇAD

Nr...
zíuo„»¿.^7..luna.....Q ..........anul

Subsemnata

având funcţia de
Grefier

Judecatoria, Arad, Arad 

la ..............................................................................................................................

Çjyp Irtm iniliii I

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu familia*) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

■

nlîtli n ûk iê

-

Categoria*

. ..

: **
Modul de

*

■

Titularul1)

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

dacă se află în circuitul civil.

1) La "Titular" se menţionează. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

2008 50 m2
Contract de
vanzare
cumparare

Apartament

Titularul1*
.... ...........

Craitar Ştefan 
Adrian, Craitar 
Adriana Carmen
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Contract de Craitar Ştefan
Apartament 2017 31 m2 1/2 vanzare Adrian, Craitar

cumparare Adriana Carmen

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

I ) La "Titular" se menţionează. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte inijloacc de transport care sunt 

supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura
:

Nr. de bucăţi
■

Anul de fabricaţie
Ï. n  Í

Modul de dobândire

A uto turism

I _ .. —

Dacia Sandero 1 2013 Contract de vanzare 
cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării.

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de curo fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12

luni

:
Natura bunului înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana catre care 

s-a înstrăinat
Forma înstrăinării Valoarea

IV. Active financiare

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
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Tipu,* Valuta
Deschis 

în anul
Sold/valoare la zi

BRD -Groupe Société
Generale Sucursala Arad, Depozit bancar sau

RON 2009 25.400
Arad,Bd.Revoluţiei,nr.5, echivalente
jud.Arad

*C a te g o r iile  in d ic a te  .sunt: ( l )  c o n t c u re n t sau  e ch iv a le n te  (in c lu s iv  c a rd ); (2 ) d ep o z it b a n c a r  s a u  e c h iv a le n te : (3 ) fo n d u r i de  

in v e s tiţii s a u  e ch iv a le n te , in c lu s iv  fo n d u r i p r iv a te  de  p e n s ii sau  a lte  sistem e c u  a c u m u la re  (se vo r d e c la ra  ce le  a fe re n te  a n u lu i 

f is c a l a n te rio r).

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

depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
Tipul*

Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi
.IR................

*C a te g o r iile  in d ic a te  su n t: (1 ) h â r t ii de  v a lo a re  d e ţin u te  ( t it lu r i de stat, ce rtifica te , o b lig a ţ iu n i): (2 ) a c ţ iu n i s a u  p ă r ţ i s o c ia le  

în  s o c ie tă fi c o m e rc ia le ; (3 ) îm p ru m u tu r i a co rd a te  în  num e  p e rso n a l. 4

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

Descriere Valoare Valuta

+

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor
: .........................

Scadent în anul Valoarea
.
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor 

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

. . . . .   ̂

Cine a realizat venitul
■

Sursa venitului
■ - ' : • ' f  ■

____________ __ - .

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit V ‘ t " a , T a l

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

*Se excep tează de  la  d e c la ra re  c a d o u r ile  ş i tra ta ţiile  u zu a le  p r im ite  d in  p u r  tea ru d e lo r  de  g ra d u l I  ş i a l If- lea.

VIS. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de famiiie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
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6. V e n itu ri d in  a c t iv ită ţ i a g r ic o le

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

V e n itu ri d in  p re m ii ş i d in  jo c u r i de  n o ro c

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. V e n itu ri d in  a lte  surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor menţionate.

Data completării

27/04/2018

Semnătura
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R O M Â N I A  

JUDECĂTORIA ARAD

DECLARAŢIE DE AVERE
ñ

Subsemnata DON I LIA DOMNICA

GREFIER
având funcţia de

Judecatoria, Arad, ARAD

Ia

CNP domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu familia^) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

A d r e s .* ,« * « »
i

Categ
..."

oria”
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul1 >

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

dacă se află în circuitul civil.

1 ) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.



Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul1)

.

-  ....... ......................................... _____

. . . . . .

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

1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

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

supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
i-:

Marca

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bumirile aliate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii
• ' :

Valoarea estimata .

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

luni

Natura bunului înstrăinat
Data Persoana catre care

Valoarea
înstrăinării s-a înstrăinat

Forma înstrăinării
P - - ... .... .................

IV. Active financiare

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
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Sold/vali

* C a te g o r iile  in d ic a te  s u n t: (1 ) c o n t c u re n t s a u  e ch iv a le n te  (in c lu s iv  c a rd ); (2) d ep o z it b a n c a r  s a u  e c h iv a le n te ; (3 ) fo n d u r i de  

in v e s tiţii sau  e ch iv a le n te , in c lu s iv  fo n d u r i p r iv a te  de  p e n s ii sau  a lte  sistem e cu  a c u m u la re  (se vo r d e c la ra  ce le  a fe re n te  a n u lu i 

f is c a l a n te rio r).

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

depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

:
T ipu l•

Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

*C a te g o r iile  in d ic a te  s u n t: (1 ) h â r t ii de  v a lo a re  d e ţin u te  ( t it lu r i de stat, ce rtific a te , o b lig a ţ iu n i); (2) a c ţ iu n i s a u  p ă r ţ i s o c ia le  

în  s o c ie tă ţi c o m e rc ia le ; (3 ) îm p ru m u tu r i a c o rd a te  în  num e  p e rso n a l. 4

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

Descriere Valoare Valuta

*1"

NOTÁ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Scadent în  anul Valoarea

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

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
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Cine a realizat venitul

■ - y:.,:;.--:-.-.-:;-; \ .’ ; . . . ■ ; •. : •;....
Sursa venitului

. ■ . " i: 1 • ' ’ ■ ’ • •' - ' ’ ' ■ • •

Serviciul presta t/Obiectul 

generator dc venit

Venitul anual

Încasai :

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

*Se excep tează de  la  d e c la ra re  c a d o u r ile  ş i tra ta ţiile  u zu a le  p r im ite  d in  p a r te a  ru d e lo r  de  g r a d u l î ş i  a l II- lea .

VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine îi realizat venitul
-

Sursa venitului
Serviciul prestat/Obiectul 

generator devenit

Venitul anual 

încasat
- ‘ “...................

1. V e n itu r i d in  s a la r ii
■ ' '

î

1.1. Titular

Don Lia Domnica
Ministerul Justitiei, 
JUDECÂTORIA ARAD

GREFIER 60.221 RON

1.2 . Soţ/soţie

1.3. Copii

2. V e n itu ri d in  a c tiv ită ţ i independen te

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie



3. Venituri din cedarea folosi n(ei bunurilor
■

" ' ' ' . :. - '

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

fi. Venituri din activităţi agricole ... / ■ \ : ; r.\z :'..r v ţ ţ -
■

-
■ .

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
.¡¿.fe />.:

- ... ; .
; V{ J .-vţ, :

. '• \ ■■■ ■ v ‘ ; ■ ' ; ' ' / i':-.' '• V - - - - 
. . .

:
-î — xnw <. n.,-. 

:

7.1. Titular



7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

27/04/2018
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;1 '• :.ATORIA ARAD

b y J A . . .

DECLARAŢIE DE AVERE ^  ° 7  ...a n u l2 0 .1 $ .

Subsemnata DRAGAN C MARIANA CORNELIA
......................................  * ......................................................................................... •

grefier
având funcţia de .....................................................................................................................

Judecătoria Arad, Arad, ARAD

la ...............................................................................................................................................i-1-1--1-1--1-1-1--1-1--1-1-1--1
CNP »domiciliul ............................................. ........... .

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu familia^) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul*)

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

dacă se află în circuitul civil.

I) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-parte
,

Modul de dobândire
: Titularul1̂

Apartament 2001 71 m2 1/2
Contract de
vanzare
cumparare

Drăgan Mariana 
Drăgan Eugen



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

1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

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

supuse înmatriculării, potrivit legii

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

Autoturism Skoda Fabia l 2002 Contract de vanzare 
cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimata

iii. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12

luni

Natura bunului înstrăinat
Data

înstrăinării

Persoana catre care 

s-a înstrăinat
Forma înstrăinării Valoarea

IV. Active financiare

I. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv 

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

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

Instituţia care administrează şi 

adresa acestcia
Tipul* Valuta

Deschis 

în anul
Sold/valoare la zi



*C a teg o riile  in d ic a te  sun t: (1 ) cont curen t sau  echivalente  (in c lus iv  ca rd ); (2) depozit b ancar sau ech ivalen te ; (3) fo n d u r i de 

in ve stiţii sau  ech ivalente , in c lu s iv  fo n d u r i p riv a te  de p e n s ii sau alte  sistem e cu  acum u lare  (se vor d e c la ra  ce le  aferente  a n u lu i 

f is c a l an te rio r).

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

depăşeşte 5.000 de euro

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

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
Tipul*

Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

* C a teg o riile  in d ica te  sun t: (1) h â r t ii de va loare  deţinute  (titlu r i de stat, ce rtifíca le , o b lig a ţiu n i); (2) a c ţiu n i sau  p ă r ţ i soc ia le  

în  so c ie tăţi co m erc ia le ; (3) îm p rum u tu ri acordate  în  num e pe rso na l. 4

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

Descriere Valoare Valuta

+

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent în anul Valoarea

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

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului
Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular



1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

*Se exceptează de la  dec larare  cado u rile  ş i tra ta ţiile  uzuale  p r im ite  d in  p a rte a  ru d e lo r de  g ra d u l I  ş i a l Il- lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului
Serviciul prestat/ObiectuI 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1. V en itu ri d in  s a la r ii

1.1. Titular

Drăgan Mariana Cornelia
Judecătoria, Arad, B- 
ul Vasile Milea 2-4, 
judeţ Arad

grefier
o u y . ¿ O â û o ù itû d i?

61.068 RON
f r it e  k w .

1.2. Soţ/soţie

Drăgan Eugen
Direcţia Apelor Mureş 
SGA Arad, Ard, str. 
liviu Rebreanu, nr. 
101, judeţ Arad

tehnician hidro 21.360 RON

1.3. Copii

Drăgan Lucian Manuel
r~s rr̂ o 1

Centrul Medical de 
recuperare Izvorul 
Sănătăţii» Arad, Calea 
Radnei, nr. 282, judeţ 
Arad

Fiziokinetoterapeut 12.655 RON

2. V en itu ri d in  a c tiv ită ţi independente

2.1. Titular
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2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ'soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

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

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura

27/04/2018
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¡' 1 ~ i ' i'- /\FJAD
D E C L A R A Ţ IE  D E A V E R E

JJ}- Q .tf..... anul 2Q . $

Subsemnata DUMA D MIHAELA ................. 7 ................ ................. .....».........

grefier
având funcţia de ............................................................................ .................

Judecatoria, Arad, Arad

la .............................................................................................................................

CNP . domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în dedaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu fam ilia^ deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Amil

dobândirii Suprafaţa Cota-parte
...

T-— f ----

Modul île dobândire Titularul1) |

1
i Agricol 2016 1 Ha 1/1

Contract de 
donaţie

Duma Mihaela

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

dacă se află în circuitul civil.

1) La "Titular" se menţionează. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul ). iar în cazul 

bunurilor în coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Sc \ or declara inclusiv cele aliate in alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire

h",. • • ‘ • Titularul1)



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

1) La "Titular" se menţionează. In cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul). iar in cazul 

bunurilor în coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor.

11. Bunuri mobile

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

supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura
'18

, , , , , , ,  _ 

Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie .

- .... .

Modul de dobândire

Autoturism Opel Corsa 1 2006
Contract de vanzare 
cumparare

Autoturism Peugeot 206 1 2000 Contract de vanzare 

cumparare

Autoturism Volkswagen Polo 1 2004
Contract de vanzare 
cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult. colecţii de arfă şi numismatică, obiecte 

care fac parte di- patrirmm;nl cultural v :îional - iniversal, a căror valoare însumată dep: şeşte 5.00H tle euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării.

o - * * * — « * Anul dobândirii Valoarea estimata

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

luni

Natura bunului înstrăinat
înstrăinării 1 ersT fnstC5 S a t are

Forma înstrăinam Valoarea

IV'. Active financiare

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
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* C a te g o r iile  in d ica te  sun t: (1) con t cu ren t sau  ech iva len te  ( in c lu s iv  c â rd );  (2) d epoz it b a n c a r  s a u  e ch iv a le n te ; (3) fo n d u r i  de  

in ve s tiţii s a u  ech iva len te , in c lu s iv  fo n d u r i  p r iv a te  de  p e n s ii s a u  a lte  s istem e c u  a c u m u la re  (se vor d e c la r a  ce le  a fe ren te  a n u lu i  

f is c a l an te rio r).

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

depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

! . ua-iU titlu'societatea îr. c:ti\ persoana este 

acţionar sau asociat/beneliciar de împrumut
Tipul

Număr de titluri/ 

cota de participare
.nea totală la /.i

^C a te g o r iile  in d ic a te  sun t: (1) h â r t i i  de  v a lo a re  de ţinu te  (t it lu r i de stat. certificate, o b lig a ţ iu n i) ;  (2) a c ţ iu n i s a u  p ă r ţ i  s o c ia le  

în  so c ie tă ţi co m e rc ia le ; (3) 'îm p rum utu r i a co rda te  in  num e  pe rso n a l. 4

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

Descriere V illoa re Valuta

1 L I

+

NOTA:

Se vor declara inclusiv cele aliate în străinătate.

V. Datorii

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor
'............... ......... /..t.................... ....' .......*

Contractat în anul
\ . ' : ' . Í : ' ' ; ' , ■ '

.Scadent în anul
i ■ ■ '■>:< .........

Pireus Bank 2013 2018 25.000 RON

Banca Cooperatistă Mureşul 2015 2020 11.000 RON



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

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

*Se exceptează de  la  d ec la ra re  c a do u r ile  .şv tra ta ţiile  u zu a le  p r im ite  d in  p a r te a  ru d e lo r  de  g r a d u l I ş i  a l  II-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

art. 41 din Legea nr. 571/2(103 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit
______ _

1.1. Titular

1. V e n itu r i d in  s a la r i i

Sursa venitului

Duma Mihaela
Ministerul Justitiei, 
Tribunalul Arad

Venituri din. salarii — 51.788 RON
3-0^2.

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. V e n itu r i d in  a c t iv ită ţ i independente
• ■ • : ' •

2.1. Titular
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2.2. Soţ/soţie

; .... -.... ......

J  V en itu ri rJ in  c e d a re a  fo lo s in ţe i b u n u r ilo r
■

3.1. Titular

! 3.2. Soţ/'soţie . . . .  .

4 V en itu ri d in  inves tiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. V en itu ri clin p e n s ii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

!
ñ. 1 e n itu r i d in  a c t iv ită ţ i ag r ic o le

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie
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7. V en itu ri d in  p r e m ii ş i  clin jo c u r i de  noroc

7.1. Titular

i

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. V e n itu r i d in  a lle  .surse

8.1. Titular

i

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

incomplet al datelor menţionate.

Data completării

27/04/2018
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D E C L A R A Ţ IE  D E A V E R E

R O M A N I A  

JUDECĂTORIA ARAD

Nr.... it f .Æ ..
z i u a . ■yU- - l u n a .....Q . t y ........a n u l  2oJ.fi.

Subsemnata FAUR I. ADRIANA SIMONA

având funcţia de
Grefier

Judecătoria Arad, Arad, Arad

la

CNP , domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu fam ilia^ deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

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

dacă se află în circuitul civil.

1 ) La "Titular" se menţionează. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul ). iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aliate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
.

Şupra faţa Cota-parte
;S : %

M o d
, ,

-■ ’ . ", V ,/ 

■ Titularul1)

Apartament 2010 75 m2 l/l
Contract de 
donaţie

Faur Adriana 
Simona
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Cumpărare prin 1¡
Apartament 2012 110 m2 1/1 programul Prima

Faur Flaviu

Casă
Casian

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

I ) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace dc transport care sunt 

supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura
................

Marca
' * 'c. - - ' ' ' Í ' , ' ' ' *' : . . .

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie
: .

-
Modul de dobândire

: ; -

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi dc cult, colecţii dc arfă şi numismatică, obiecte 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional viu universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de curo

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării.

Dese riere sumară Anui cioDâi
* • •- 

tdirn
-

Valoarea es,úna,a

-  - - ....

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

luni

I

*
ii înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana catre care 

s-a înstrăinat
Forma înstrăinării Valoarea

'

_  ________________  1

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclush 

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
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TP- ■*1 ipu*
:

l\ % 

Valuta Sold/valoare la zi

Banca Transilvania,
Cluj-Napoca, str. George 
Bariţiu, n r .8 , jud. Cluj

Depozit bancar sau 
echivalente

EUR 2017 9.750

* C a te g o r iile  in d ic a te  sun t: (1) con t curen t sau  ech iva len te  (inc lus iv  c a rd ); (2) d epoz it b a n c a r  s a u  e ch iv a le n te ; (3) fo n d u r i  de  

investiţii s a u  ech iva len te , in c lu s iv  fo n d u r i p r iv a te  de  p e n s ii s a u  a lte  s istem e c u  a c u m u la re  (se vor d e c la ra  ce le  a fe ren te  a n u lu i  

f is c a l an te r io r) .

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

depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

C'C voi deci.ira ineliM\ meMijiile >i participările in strai natale.

j jsiv-.it litiu societatea ir* care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
Tipul*

Număr dc titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

-

*( a le g o r iile  in d ic a te  sun t: (1) h â r t i i  de  va loa re  de ţinu te  ( t it lu r i de  stat. certificate, o b lig a ţ iu n i) ;  (2/ a c ţ iu n i s a u  p ă r ţ i  s o c ia le  

in  soc ie tă ţi c o m e rc ia le ; (3) îm p ru m u tu r i a co rda te  in  num e  pe rso n a l. 4

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

Descriere Valoare V a Iu ta

f  +
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 dc euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat iu auui
......  " • • • ':■■■■■• :

Scadent îu anui Valoarea
...... .........



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

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
.... ... . . .... ... . - ^

• - : ; ' • ' '• *;• > ■ ' 
o -, i •Sursa venitului

; . . . .< . ■ .

Serviciul prestat/Obieetul 

generator de venit

Venitul anual !
încasat ;

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

----

1.2. Copii

*Se exceptează de  la  d ec la ra re  c a d o u r ile  ş i tra /a fiile  uzua le  p r im ite  d in  p a r te a  ru d e lo r  de  g r a d u l I  f i  a l  Il-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul■
:

Sursa venitului- - ; ;  ; ' - ' . ., ,, __________________
Serviciul prestat/Ob iectul 

generator de venit
Venitul anual

1. V en iI u r i d in  s a la r i i

1.1. Titular

Faur Adriana Simona

Tribunalul Arad, Arad, 
B-dul Vasile Milea,
n r . 2-4. jud ^rad 
Arad

venituri salariale

f ii 'f u w v ív

45.690 RON

©2.^11 P ck/

1.2. Soţ/soţie

Faur Flaviu Casian

Groupama Asigurări SA, 
Bucureşti, str. Mihai 
Eminescu, nr. 45, 
sector 1

venituri salariale 26.556 RON

1.3. Copii
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2. l u n i i u n  d in  a c liv itá p  in d e pe nde nie

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

J . V en itu ri d in  c e d a re a  fo lo s in fe i b u n u r ilo r

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. V en itu ri d in  inves tiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. V en itu ri d in  p e n s ii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. V en itu ri d in  a c t iv ită ţ i a g r ic o le

6.1 Titular
i ... ..... ..



6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

1
i

7.3. Copii

i

1

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Pix'zeiv > 'ied:** (vnviM>’i ii>i «iihlii' > ••'«nimil potrivi* lc«i* •'«•<»•>!<• *■»<•«». i i»'‘vi<'t>t:<t<“t sjmi ca»'î»v*<*»-**! 

incomplet al tiu *' îof nunti nate.

Data completării

27/04/2018

I
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D E C L A R A Ţ IE  DE A V E R E

ROMANIA 
JUDECĂTORIA ARAD

N r . . . . í .A y i . « . i ........ f i )

a.d^fZ...Iuaa....Q.í]............aaul 2Q.\.Û... |

Subsemnata FILXMON A RAMONA-FLORIANA

GREFIER

având funcţia de ...................................................................................................

TRIBUNALUL ARAD, Arad, Arad 

la ..............................................................................................................................
I— i— i—i—i— i—i— i— i—i— i—i—i i

CNP [ , domiciliul .............................

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu familia*) deţin următoarele:

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

1. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul* )

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

dacă se află în circuitul civil.

1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul1*

Apartament 2012 68 m2 l/l
Contract de
vanzare
cumparare

FILIMON RAMONA 
FLORIANA

Apartament 2004 39 m2 5/8 Devălmăşie
FILIMON DANIEL 
si 3/8 FILIMON 
DAVID
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Apartament 2008

--

38 m2 5/8 Devălmăşie
FILIMON DANIEL 
SÍ3/8 FILIMON 
DAVID

Apartament 2006 94 m2 5/8 Devălmăşie
FILIMON DANIEL 
si 3/8 FILIMON 
DAVID

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

I ) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în căzui 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

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

supuse înmatriculării, potrivit legii

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

Autoturism OPEL ASTRA l 2001 Contract de vanzare 
cumpărăre

Autoturism OPEL ASTRA l 2006 Contract de vanzare 
cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiectc de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării.

'
Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimata

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

luni

Natura bunului înstrăinat
!

Data

înstrăinării

Persoana catre care 

s-a înstrăinat
Forma înstrăinării Valoarea



IV. Active financiare

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

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

Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia
Tipul* Valuta

Deschis 

în anul

i
Sold/valoare la zi

BT, ARAD
Depozit bancar sau 
echivalente

RON 2015 11.200

BRD, ARAD
Depozit bancar sau 
echivalente

RON 2016 40.700

^C a te g o r iile  ind ica /c  sunt: ( I )  cont curen t s au  echivalente (inc lus iv  c â rd ); (2) depozit b a n c a r  s au  e ch iv a len te ; (3) fo n d u r i  de 

investifii sau  ech iva len te , in c lus iv  fo n d u r i p r iv a te  de p e n s ii sau  alte sisteme cu  a cum u la re  (se vor d e c la ra  cele aferente a n u lu i 

f is c a l an te rio r).

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

depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
Tipul*

Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

*C a teg o r iile  ind ica te  sunt: (1) h â r t i i de va loare  deţinute  (tit lu r i de stal, certificate, o b lig a ţ iu n i); (2) a c ţ iu n i s a u  p ă r ţ i  so c ia le  

în  soc ie tá fi com erc ia le ; (3) îm p rum u tu r i acordate  în  num e pe rsona l. 4

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

Descriere Valoare Valuta

+

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
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Creditor Contractat în anul Scadent în anul Valoarea

OTP BANK 2012 2042 32.300 EUR

ING  BANK 2008 2032 26.500 EUR

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

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului
Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

1

1.2. Soţ soţie

I

1.2. Copii

1

*Se exceptează de la  d ec larare  c ado u r ile  ş i tra ta ţiile  uzuale  p r im ite  d in  p a r te a  rude lo r  de g ra d u l 1 ş i a l  Il-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului
Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

/. V en itu ri d in  s a la r ii

1.1 Titular

FILIMON RAMONA
Agenţia judeteana de 
prestatii sociale 
arad, ARAD

INDEMNIZAŢIE CREŞTERE SI 
ÎNGRIJIRE COPIL 39.600 RON

1.2. Soţ/soţie



FILIMON DANIEL FERONERIA SA, ARAD INGINER
!

63.600 RON

1.3. Copii

FILIMON EVELYN
AGENŢIA JUDETEANA DE 
PRESTATII SOCIALE 
ARAD, ARAD

ALOCAŢIE 2.4 00 RON

FILIMON DAVID

CASA JUDETEANA PENSII 
ARAD, AGENŢIA 
PRESTATII SOCIALE 
ARAD, ARAD

PENSIE URMAŞ+ALOCATIE 7.248 RON

2. Venituri clin a c tiv ită ţ i independente

2.1. Titular
' ' •___ _______________ ______ ______________________________ ______________________________________ ________________!

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri d in  cedarea  fo lo s in ţe i b unu r ilo r

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri d in  investi (ii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri d in  pens ii

5.1. Titular
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor menţionate.

Data completării

27 04/2018

Semnătura

" M -
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D E C L A R A Ţ IE  D E  A V E R E

ROMANIA 
JUDECĂTORIA ARAD

m ........ . W r Z / i L . .  ,

(i ,9L^Z .iu n a ......Ç.Zl.........anul 20..!.O .

Subsemnata Gavrilete T Daniela
.............................. .. ...................................................... ...............................

Grefier
având funcţia de

Judecătoria Arad, Arad, Arad

Ia .................................................................................................................................

CNP ___  domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu fam ilia^ deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile 

t. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
... :: ■■■ --

:
Adresa sau zona

: ■
Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul*)

Intravilan 2015
1.400 
m2

3/8 Moştenire
Gavrilete Cornel 
Adrian

Agricol 2015 2 Ha 3/8 Moştenire
Gavrilete Cornel 
Adrian

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

dacă se află în circuitul civil.

1 ) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii Cota-parte Modul de dobândire
: ■ Titularul’ ^

Casa de 
locuit

2015 2 40 m2 3/8 Moştenire Gavrilete Cornel 
Adrian

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

1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

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

supuse înmatriculării, potrivit legii

. , ’ • ’ 

Autoturism

...:........1

Marca

Opel Astra

; Nr. de bucăţi

l

Anul de fabricaţie

2004

Modul de dobândire
- -

Contract de vanzare 
cumparare

Autoturism Dacia l 2003
Contract de vanzare 
cumparare

Autoturism Mercedes l 2002 Contract de vanzare 
cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării.

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

luni

;
Natura bunului înstrăinat

Data

înstrăinării

Persoana catre care 

s-a înstrăinat
Forma înstrăinării Valoarea

i



IV. Active financiare

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

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

Tipul- Valuta
Deschis

Sold/valoare Ia z i

:

*( 'a lego riile  in d ica te  sun t: (1) con t curen t s au  ech ivalente  (inc lus iv  ca rd ); (2) depozit b a n c a r  s a u  ech iva len te ; (3) fo n d u r i de 

investiţii s a u  ech ivalente , in c lu s iv  fo n d u r i p r iv a te  de p e n s ii s au  a lte  sisteme cu  acum u la re  (se vor d e c la ra  ce le  a ferente  a n u lu i 

f isca l an te rio r ).

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

depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

c”ionaV ^ deîm pru mut
Tipul"

Număr de titluri/
Valoarea totală la zi

*C a te g o r iile  ind ica te  sunt: (1) h â r t i i de va loare  deţinute  (tit lu r i de stat, certificate, o b lig a ţ iu n i) ; (2) a c l iu n i s a u  p â r l i  s o c ia le  

in  soc ie tă ţi com erc ia le ; (3) îm p rum u tu r i acordate  în  num e pe rsona l. 4

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

+

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
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Creditor Contractat în anul
.......................................-........... .....................

Scadent în anul Valoarea

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

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venita! Sursa venitului
generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

*Se exceptează de la  dec la ra re  cadou r ile  ş i tra ta ţiile  uzuale  p r im ite  d in  p a r te a  ru de lo r  de  g ra d u l I  ş i a l  ll-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
: ' ;

Sursa venitului
Se ̂ eneraTor *de veni t° * V e”ncasatUal

1. V en ituri d in  s a la r ii

L i. Tituiar

Gavrilete Daniela Judecătoria Arad, Arad Grefier 56.728 RON

1.2. Soţ/soţie

SC Duvenbek Logistic
Gavrilete Cornel Adrian Şofer Profesionist 11.000 RONSRL, Braşov

1.3. Copii
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6.2. Soţ/soţie

7. V en itu ri d in  p re m ii ş i d in  jo c u r i  de  noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. V en itu ri d in  a lte  surse

8.1. Titular

Gavrilete Cornel Adrian SC Duvenbek SRL, Braşov Şofer Profesionist 14.400 EUR

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Gavrilete Iasmina Paula Agenţia de Plăti, Arad Alocaţie 1.008 RON

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

incomplet al datelor menţionate.

Data completării

27/04/2018

Semnătura



D E C L A R A Ţ IE  DE A V E R E

R O M A N I A

JUDECĂTORIA.ARAD

Nr.....W k t . . .
ziua.oL}'T..¡una.....Q  ^ ........ anul 2 0 ./JÍ..

Subsemnata CENUŞĂ G MIHAELA

GREFIER
având funcţia de ............................................................................................................

JUDECĂTORIA ARAD, Arad, Arad
la .....................................................................................................................................

[ ' ' "" * '
CNP I , domiciliul .........................

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu familia*) deţin următoarele:

* I ) Pi in familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile 

i. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cete aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul1)

1

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

dacă se află în circuitul civil.

I ) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii
Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul*)

Apartament 2012 65 m2 l/l
Contract de
vanzare
cumparare

Cenuşă Mihaela

Pagina 1 din 6



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

1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 

supuse înmatriculării, potrivit legii

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

Autoturism Audi A3 l 2002 Contract d© vanzare 
c-umparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimata

II!. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în uUimeie ¡2

luni

Natura bunului înstrăinat
Data

înstrăinării

Persoana catre care 

s-a înstrăinat
Forma înstrăinării Valoarea

IV. Active financiare

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

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

Instituţia care administrează şi 

adresa acesteia
Tipul* Valuta

Deschis 

în anul
Sold/valoare la zi



* Categoriile  ind ica te  s im t: (1) cont curent sau  echivalente (inc lus iv  card ); (2) depozit b anca r  sau  echivalente; (3) fo n d u r i de  

investiţii sau  echivalente, inc lus iv  fo n d u r i p r iv a te  de p e n s ii sau  alte  sisteme cu acum u la re  (se vor d ec la ra  cele aferente a n u lu i 

f is c a l  anterior).

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

depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
Tipul*

Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală la zi

*Categoriile  ind ica te  sunt: î l )  h â r t i i de va loare  deţinute (titlu r i de stat, certificate, o b lig a ţ iu n i); (2) a c ţiu n i s au  p ă r ţ i  soc ia le  

în  soc ietăţi com erc ia le ; (3) îm p rum utu ri acordate  în num e  persona l. 4

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

Descriere Valoare Valuta

+

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent în anul Valoarea

SC BCR SA 2012 2042 26.500 EUR

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

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului
Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular
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1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

--------- -— — ----------------------- .

*Se exceptează de la  dec larare  cadourile  ş i tra ta ţiile  uzuale  p r im ite  d in  pa r te a  rude lo r de g ra d u l I  şi a l  II-lea.

VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului
Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual

încasat

1. Venituri d in  s a la r ii

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

Gonda Robert-Andrei
SC UPC SA , Arad, str. 
Mărăşeşti

manager vânzări 27.600 RON

1.3. Copii

2. Venituri d in  ac tiv ită ţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri d in  cedarea fo lo s in ţe i b unu r ilo r



3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venii u r i d in  investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri d in  p e ns ii

5.1. Titular

i 5.2. Soţ/soţie

6 Venituri d in  ac tiv ită ţi ag rico le

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri d in  p re m ii ş i d in  jo c u r i de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie
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7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

Gonda(Cenuşă) Mihaela
Agenţia de Plăţi, 
Arad, str. Horia

indemnizaţie creştere 
copil 0-2 ani 33.336 RON

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

incomplet al datelor menţionate.

Data completării

27/04/2018
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DECLARAŢIE DE AVERE

R O M Â N I A  

JUDECĂTORIA ARAD

,Nr......n
x.tUC...hm a .....Y .J ...........anul 2 0 .' L

Subsemnatul

având funcţia de

Han I. Ovidiu

Grefier

Judecatoria, Arad, Arad

la ......................................................................................................................
i-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

CNP , domiciliul ........................ .

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu familia^) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

[ Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobândirii

—.....— ..
Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire V-

: “ ~...

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

dacă se află în circuitul civil.

1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
An ut 

dobândirii Suprafaţa Cota-parte

. . . . . .

Titularul1)

_

Apartament 2006 117 m2 l/l
Contract de
vanzare
cumparare

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

1) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării.

■
Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimata

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

luni

Natura bunului înstrăinat
Data

înstrăinării

Persoana catre care 

s-a înstrăinat
Forma înstrăinării Valoarea

;

Apartament 01/06/2017 Raiffeisen Bank Dare in plata 57.000 CKF

IV. Active financiare

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

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

Tipul*
: - ' - . ■ , - '

Valuta
, :: .

Deschis 

în anul jf?
Sold/valoare la zi

: i.::..::::::.::.:::;..;:..-.

IIÍ;





*Categoriile  ind ica te  sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd ); (2) depozit b ancar sau  ech ivalente ; (3) fo n d u r i de  

investiţii sau  echivalente, inclusiv fo n d u r i p rivate  de pens ii sau  alte  sisteme cu acum u lare  (se vor dec la ra  cele aferente a n u lu i 

f is c a l anterior).

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

depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

*Categoriile  ind icate  sunt: ( l )  h â r t ii de va loare  deţinute (titluri de stat, certificate, ob liga ţiun i); (2) a c ţ iu n i sau  p ă r ţ i  soc ia le  

în  soc ie tăţi com erc ia le ; (3) îm prum utu ri acordate  in  num e personal. 4

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

Descriere Valoare Valuta
ppillî:

+

NOTA:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTA:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

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

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*





Cine a realizat venitul Şursa venitului
Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit ;

Venitul anual

încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

Se exceptează de  la  dec larare  cadourile  ş i trataţiile  uzuale p r im ite  d in  p a r te a  rude lo r de g ra d u l 1 ş i a l  ll-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul

........ .................
1. Venituri din salarii

generator de venit

Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

Han Ovidiu
Judeca tor ia, Arad, Ia
dul V. Milea, nr. 2-4

Grefier 63.271 RON

1.2. Soţ/soţie

Han Mirela Lenuta
Banca BRD-SG, Arad, b- 
dul Revoluţiei

responsabil agenţie 
bancara "loan Slavici” 
BRD-SG

44.400 RON

1.3. Copii

Han Anamaria Paula ANPIS r Arad
alocaţie de stat pt 
copii, ANPIS

1.008 RON

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular





2.2. Soţ/soţie

3. Venituri d in  cedarea fo lo s in ţe i b unur ilo r

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri d in  investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri d in  p e n s ii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri d in  ac tiv ităţi agrico le

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri d in  p re m ii şi d in  jo c u r i de noroc





7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri d in  a lte  surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării

27/04/2018

Semnătura





DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata IANCU L TRANDAFIRA VARVARA
............................................................ 9 ................................................................................................................................................................................................

GREFIER ARHIVAR
având funcţia de

Judecatoria, Arad, Arad

la ............................................................................................................................

CNP omiciliul .............................

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu familia*) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

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

dacă se află în circuitul civil.

1 ) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

' '  c'/. '*7p  ’/

Adui

dobândirii
Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire

' ; • b ' Hr- '' • 'v--' : Titularul1)
n : ■ : .

Apartament 2015 51 m.2 100 % Mos tenire IANCU TRANDAFIRA

1

Apartament 2015 50 m2 100 % Moştenire IANCU TRANDAFIRA



Apartament 2016 60 m2 100 %
Contract de
vanzare
comparare

IANCU
IANCU

TRANDAFIRA
CĂTĂLIN

L
Casa de 
locuit

2009 100 m2 100 %
Contract de 
vanzare 
cumpărare

IANCU CĂTĂLIN

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

1) La "Titular" se menţionează. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile

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

supuse înmatriculării, potrivit legii

Na.ura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie
. . , , , . .V ..
Modul de dobândire

•i-.uto turism Vo lkwagen l 2002
Contract de vanzare 
amparare

Autovehicul Volkwagen 1 1994 Contract de vanzare 
cumparare

MOTOCICLETA MAZDA 1 1984 Contract de vanzare 
cumparare

2. Bunuri sub formă de metaîe preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării.

■ ■

_ '
Descriere sumară

:
Anul dobândirii
f

stimata

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro Fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12

luni

Natura bunului înstrăinatj
înstrăinării

f-y ■ - ’
Forma înstrăinării Valoarea



IV. Active financiare

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

cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

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

Instituţia^ciiradnumstreaza şi
Tipul* Valuta

' . . 1 
Deschis

m anul
Sold/valoare Ia zi

*C a te g o r iile  in d ic a te  sun t: (1) co n t curen t s a u  ech ivalente  ( inc lus iv  ca rd ); (2) depoz it b a n c a r  s a u  ech iv a le n te : (3) fo n d u r i  de  

in ves tilii sa ti ech ivalente , in c lu s iv  fo n d u r i p r iv a te  de  p e n s ii sau  alte  sisteme c u  a c u m u la re  (se vor d e c la ra  ce le  aferen te  a n u lu i 

f is c a l  an te rior).

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

depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este 

acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

....... . ... ' : ■ ::....
Tipul*

: j • ■ = .. : ■ : cota de participare
Valoarea totală la zi

*C u teg u r iile  in d ica te  sun t: (1) h â r t i i de v a loa re  deţinute  ( t it lu r i de stat, certificate, o b lig a ţ iu n i);  (2) a c ţ iu n i s a u  p ă r ţ i  s o c ia le  

în  so c ie tă ţi c o m e rc ia le ; (3) îm p ru m u tu r i acordate  în  num e  pe rsona l. 4

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

. yj- ••• : . ■ . . . .f ; < !
Descriere Valoare

• '
Valuta

+

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

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

bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor 

persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 

româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
1

Sursa venitului
Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul anual
A

1. Titular

l

1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

*Se exceptează de la  d ec la ra re  c ado u r ile  ş i tra ta ţiile  uzuale  p r im ite  d in  p a r te a  ru de lo r  de  g ra d u l î ş i  a !  II- lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 

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

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
......

Sursa venitului
Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit încasat

I .  V en itu r i d in  s a la r ii

1 1 Titular

IANCU TRANDAFIRA VARVARA
MINISTERUL JUSTITIE, 
JUDE CÂTOR IA ARAD

GREFIER ARHIVAR 29.451 RON

î 6 g 3  £ - O j \ J

1.2. Soţ/soţie



IANCU CĂTĂLIN MCL SISTEM SRL, ARAD INFORMAT IC IAN 10.554 RON

1.3. Copii

2. V en itu ri d in  a c tiv ită ţ i independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

IANCU CĂTĂLIN
CTA SERVICE GRUP SRL, 
ARAD

INFORMATIC IAN 6.636 RON

3. V en itu ri d in  ceda rea  fo lo s in ţe i b u n u r ilo r

3.1. Titular

IANCU TRANDAFIRA VARVARA MICALACA , ARAD ÎNCHIRIERE 8 . 650 RON

3.2. Soţ/soţie

IANCU CĂTĂLIN PODGORIA, ARAD ÎNCHIRIERE 3.850 RON

. ; ; v ' ; ... . . . - ' ; ' .. .' . . J. ■ : / ■ ! . ’ • ' _ . . : j .. • - ]
4. V en itu ri d in  invest iţ ii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

' ■
5. V en ituri d in  p e n s ii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie
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. V en itu ri d in  a c tiv ită ţ i a g r ic o le

I... ...............— I. -..

j 6. i. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. V en itu ri d in  p r e m ii ş i  d in  jo c u r i  de  noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

' 7.3. Copii

8. V en itu ri d in  a lte  surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii



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

incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

27/04/2018
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