
DECLARAŢIE DE AVERE

r o m â n i a
JUDECĂTORIA ARAD

N r ........ ,

Subsemnata

având funcţia de

IOVĂNUŢ GHE MONICA 

GREFIER

la

CNF

JUDECATORIA ARAD, Arad, Arad

, 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

■

T itularul^

Intravilan 1997
2.500
m2

1/2 Moştenire
IOVĂNUŢ IULIUS 
IOVĂNUŢ MONICA

* 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 Titularul*)

i
Casa de 
locuit

1997 250 m2 1/2 Moştenire
IOVĂNUŢ IULIUS 
IOVĂNUŢ MONICA



IOVĂNUŢ IULIUS 
IOVĂNUŢ MONICA

1/2Apartament 2012 73 m2 Moştenire

* 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 iegii

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 Anui 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 la zi

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

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

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

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

Tipul*
Număr 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 
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.

Creditor Contractat în anul Scadent în anul Valoarea

BANCA COOPERATISTĂ MUREŞUL ARAD 2013 2018 73.941,05 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, crcdite, 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 presta t/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

IOVĂNUŢ MONICA

Ministerul Justitiei, 
JUDECĂTORIA ARAD, B- 
DUL VASILE MILEA NR. 
2-4, JUD. ARAD

GREFIER 78.320 RON

1.2. Soţ/soţie

IOVĂNUŢ IULIUS
CASA DE PENSII 
MINISTERUL DE INTERNE, 
BUCUREŞTI

PENSIONAR 30.000 RON

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

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. 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

IOVĂNUŢ IUIilUS CONSILIUL LOCAL, DIECI CONSILIER 3.692 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

Semnătura



r o m â n i a
IA ARAD

DECLARAŢIE DE AVERE 5"J ,n
...........anul 20 J J .

Subsemnata  ̂ Iovuţa TSD Karolina

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

Judecatoria, Arad, Arad
la —i--1-1--1 i i--1-1
CNP l__________  , 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 aite ţări.

Adresa sau zona Categoria*
" Vnu,
dobândirii.....

Suprafaţa Cota-parte
'

Modul de dobândire
'

n
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 coproprîetate, 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)

1

Casa de 
locuit

2014
1.051
m2

1/2 licitaţie
Iovuta Karolina 
şi Iovuta Dan
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1

1/2 Iovuta Karolina
Apartament 2007 35 m2 întreţinere

şi Iovuta Dan

* 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 VW Golf Plus 1 2006 Contract de vanzare 
cumparare

Autoturism VW Golf 2 1 2003
Contract de vanzare 
cumparare

Autoturism BMW X3 1 2011 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
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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 Ia zi

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

fisca 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 indicata sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau pâr/i 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.
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Creditor
: • Contractat în anul Scadent în anul Valoarea

ING Bank 2008 2038 70.000 EUR

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 v aloare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
generator de venit încasat

1.1. Titular

Iovuţa Karolina
Judecătoria Arad, 
Arad, B-dul V. Milea, 
nr. 2-4, jud. Arad

grefier 51 . 621 RON

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 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

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii
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2. Venituri din activităţi independente

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

Pagina 5 din 6



6.2. Sot/soţie

7. Venituri din prem ii 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 lăspuiiu potrivit legii penale peni.ru inexactitatea sau caracterul 
incomplet al datelor menţionate.

Data completării

27/04/2018

Semnătura
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DECLARAŢIE DE AVERE

ziua

ROMANIA 
JUDECĂTORIA ARAD

dr.% Z .Juna ...............Q Zf. ............atiul  20. .. ..<5.

Subsemnata JEFLEA A MARIA...................................... 9 .................................................. .......................................................

GREFIER
având funcţia de

Judecatoria, Arad, ARAD

la ...........................................................................................................................................i--1-1--1--1-1--1--1-1--1--1-1-1-1
CNI .dom iciliul ........................................

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

cu familia*) cţeţin 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 zonă Categoria*
Anul

dobândirii Suprafaţa
• •

Cota-parte Modul de dobândire T itu laru l«

* 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 A n u l

d o b â n d ir i i
Suprafaţa

:
Cota-parte

'A  f ; Modul de dobândire
.......  ;

Titularul1*
.

i

i

Casa de 
locuit

2008
1.100
m2 1/2

Contract de
vanzare
cumparare

1/2 Jeflea Maria 
1/2 Jeflea 
Mircea

* 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. Autovchicule/autoturisme, tractoare, maşini agricoie, şaiupe, iahturi şi aite mijloace (ie transport care sunt 

supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M d Id
■

dobândire:

Autoturism Logan 1 2007
Contract de vanzare 
cumparare

Autoturism
L__ _____________________

Seat Ibiza 1 2007
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 înstrăinai
Data

înstrăinării
Persoana catre care

<* . w • ,s-a înstrăinat Forma înstrăinăm
. , .............. !..............

tloarea

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- Valuta
Deschis 
în anul

Sold/va,oare la zi

*Categoriile indicate sunt: (l)  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 

fisca 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 Ia zi

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.
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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 3 realizat venitul Sursa venitului
"genera tor ̂ v e  niT

2*

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1-------- ■ " --1
j 1.2. Copii
1

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul î ş 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■ - .
Sursa venitului

V C î n UL T al

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

i Jeflea Maria
Ministerul Justitiei, 
Judecătoria Arad

Grefier 64.689 RON

1.2. Soţ/soţie

;Jeflea Mircea SC Emiliana SRL, Arad tehnician veterinar 3 9.860 RON

1.3. Copii



2. Venituri din activităţi independente
. ’ . ' - ' . •' • • - . . . • -• ; ! . ' ’ •• '

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor ■ v"'
♦ ■ . •

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

’ " • '' iy; J *' '
4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

•• 'li  ,
5. Venituri din pensii 'è ' , ■ , . . . Ç,

H W* ’

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular
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6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din prem ii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse 
  , ___ ______ *
18 .1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. C opii

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

Data completării Semnătura
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DECLARAŢIE DE AVERE

ROMANI A  
JUDECĂTORIA/ASATORIA/AKAD

Nr......S 5 . J Æ .  ..
u.d?tZJuna ......Q fj.........amil 20.!. A

Subsemnata Albu A Monica........................................... * ................................................................................................................................... ...................

g re fie r
având funcţia de ..............................................................................................................................................................................................

Judecatoria, Arad, Arad

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

CiNP , domiciliul .................................................... -....................................................................

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.

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

A d resa , au zona Categoria* Anul
dobândirii ?

prafaţa Cota-pârte
' '

Modul de dobândire
-- : ' + '-> '  .. - ■-> vî;/■. Axx i  % ‘ W'' 'y - - . . ■ - • Titularul*)

* Categoriile indicate sunt: ( I ) agricol: (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; Í5) 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 coproprîetate, 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 2016 7 6 m2 l / l Moştenire Albu Monica

Pagina 1 din 6



Apartament 2016 5 9 m2 1/1 Moştenire Albu Monica

Casa de 
locuit

2006 889 m2 1/1 Moştenire Albu Monica

* Categoriile indicate sunt: ( I ) 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

Natura
;

.
•

- ssS 
'

Marca
\% f* i'l ? ' ’/ / / ' ' «  V A ‘/Í/, '

Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
:

Autoturism Matiz i 2005 Contract de vanzare 
cumparare

2. Bunuri sub formă rle 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 curo

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

momentul declarării.

. , /

sf % |  'K \ £ '■ l ţri\'? i i
Anul dobândirii

:
Valoarea estimata

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

Niătlii'rf iXHHiliU iiîSu’ii
1

Data Per oaua catre care .
. , . .. . ... , Forma înstrăinăr i înstrăinam * a msirania! 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*

.....
Valuta

. ...... -..... .
Deschis 
în anul Sold/valoare la zi

Banepost, Arad bd 
Revoluţiei

Depozit bancar sau 
echivalente

RON 2015 40.000

*( 'ategoriile indiciile .suni: <1) cont curent sau echivalente (inclusiv cai di. (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 
tis. al 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 dc participare Valoarea totală la zi
...... ' ...

*( alegoriile indicate sunt : (h  hârtii de valoare deţinute (titluri de stal. 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 Valuta: ■ .

. .. ....

l.......  +
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aliate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii eniise 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:
Sc vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
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Creditor Contractat în anul
...... ....  h........... :...........

Scadent îii anul :,

...... ....... ........--_,.v_-- ------

Valoarea

J

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 Ici 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 Sursa venitului Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
generator de venit încasat

7 .  ¡  ' e m ' l u r i  d i n
I
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..................

2. 1 eilituri din activita{¡ independente 'ii&Zi :v-:
—....... ............

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. ¡ 'enituri din cedarea folosin(ei hanurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

\5. Venituri din pensii

5.1. Titular1

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular



6.2. Soţ/soţie
1

7. Venituri din premii şi din ¡acuri 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

Prezenţ i declar:»?:'. coriNfiluiv 1 i ;>ul»li’- '■‘i^piiml potrivit !e*îii penale pent-M »r ’vuMitatea <«»» -c 1 
incomplet :i! <1:»’“!' ;■ n u n ii’ '::ite.

Data completării

27/04/2018
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata MAFTEI L LOREDANA

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

Judecatoria, Arad, Arad
Ia ...........................................................................................................................................

C N P .................................................................  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.

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

R O M A N I A  
JUOECÂTOfilA ARAD

N r.......t k l M L . .  0  .
a Ju n a ....... O .^ j.......... a n u l2 0 .Œ ..  j

* 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.

;
Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa
: '

Cota-parte
:d i--'.' i '■ i; ; í ? i ■: í :: :: i ;•: ; ■ ':: !' :

Modul de dobândire
, ■ : : Titularul1)

Apartament 2013 110 m2 l/l
Contract de
vanzare
cumparare

MAFTEI LOREDANA 
MAFTEI GABRIEL 
CLAUDIU
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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 bucă,i Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Autoturism ALFLA ROMEO 156 1 2001
Contract de vanzare 
cumparare

Autoturism OPEL INSIGNIA 1 2011
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 Vaioarea estimata
.....

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

Natura bunului înstrăinat
Data

înstrăinării
Persoana catre care' v , ....  ' ; ; /. ; :

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.

Institu ţia^a^^ dm m istrea^  şi
Tipul*

......... <.,..<.............
Valuta Deschis 

în anul Sold/valoare la zi



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

*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 de euro

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

Creditor Contractat în anul..........  i :■ • ; ; .
'' &X-Z ' "v ’ 'v

Scadent în anul Valoarea

BRD-GSG-CREDIT 2013 2033 34 .293,24 EUR

BRD-GSG-CREDIT 2014 2019 26.603,47 RON

BRD-GSG-LINIE DE CREDIT 2017 2019 4 . 950 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*
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Cine a realizat venitul Sursa venitului
Se™ e r E d e ? e n i t CtUl VCIfncâsafUa*

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.

Sursa venitului
Serv

S
iciul prestat/obiectul 
enerator de venit

Venitul anual 
încasat

i v em iun  am  saiaru 

1.1. Titular
------------------------------------------------------------------------------

MAFTEI LOREDANA Judecatoria, ARAD GREFIER/SALARIU NET 49.059 RON

1.2. Soţ/soţie

MAFTEI GABRIEL CLAUDIU
SC SIGN PORTAL SRL, 
GHE. MAGHERU, BL. 304, 
SC. B, AP. 26

DIRECTOR GENERAL/SALARIU 
NET 9.338 RON

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie
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MAFTEI GABRIEL CLAUDIU

MAFTEI GABRIEL CLAUDIU 
PFA, ARAD, BD. GHE. 
MAGHERU, BL. 304, SC. 
B, AP. 26, ARAD

CONSULTANŢĂ INFORMATICĂ 
-VENIT PFA 2017

214.585 RON

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 dm premii şi din jocuri de noroc
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7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

o -,__• J:___u _____ _ í 4 '"V '{■„ !; /4 f t r î -I - -v * i ' vr.i- ■ ;-Ir;: :o. venu uri uin uuz ¿urte

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

MAFTEI GABRIEL CLAUDIU

SC SIGN PORTAL SRL, 
ARAD , BD. GHE. 
MAGHERU, BL. 304, SC. 
B, AP. 26

DIVIDENDE DISTRIBUITE ŞI 
PLĂTITE ANGAJATULUI 16.750 RON

8.3. Copii

MAFTEI DARIA TEODORA STATUL ROMÂN, nuli ALOCAŢIE DE STAT 1.008 RON

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

Data completării Semnătura



DECLARAŢIE DE AVERE

R O M  A N  IA  
JUDEC ĂTO RIA  ARAD

Mr.......ë h / M : . . . .
ziua. ..juna.... ........  ..anul 20..!.!..

Subsemnata

având funcţia de

Mihai Ş Mirela Ştefania 

Grefier

Ia

CNP

Judecătoria Arad, Arad, Arad

, 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
»OTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria*
.....•. • - '

Anul
dobândirii■ ; , ; . , , ■ : , ■ i

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* dobândirii Suprafaţa
. > ' ■ V

.

Modul de dobândire
""‘V y , -Vf ̂; - ; ; ‘

■

Apartament 1994 90 m2 1/2
Contract de
vanzare
cumparare

Mihai Constantin



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

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 
adresa acesteia

Tipul* Valuta Deschis 
în anul Sold/valoare la zi
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*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 
fisca 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.

Tipul*
Număr de titluri/ 

cota de participare

*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.

C ^ o r Contractat m anul Scadent în anul
'  ■ ; ; '  . ■ -

Valoarea

BRD Groupe Société Generale 2011 2036

.

30 .000 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/Obieetul 
generator de venit ' e încasatUai

1.1. Titular

in in im im h™ i l l l I I M S m m »111
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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 IJ-lea.

VII. 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.

verii,ut i am salarii

1.1. Titular

Mihai Mirela Ştefania
Judecătoria Arad, B- 
dul Gen.Vasile Milea 
nr. 2

Grefier
vütX

57.10 8 RON
( L t  /v

1.2. Soţ/soţie

Mihai Constantin
SC Takaza Petri Arad, 
Zona Industrială Vest 
nr. 39

Tehnician mentenanţă 40.708 RON

1.3. Copii

 ̂- ' , , ' ' . ■ ■ ' ' - •-
2.1. Titular



2.2. Soţ/soţie

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

; /-i;' ■ ■■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 prem ii 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 ai datelor menţionate.

Data completării Semnătura
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R O MÂ N I A

DECLARAŢIE DE AVERE

JUDEC ĂTO RIA  ARAD

N . q  
..lima.. ...O6)....anul 2o!.Y... j

Subsemnata

având funcţia de

MOŞ I CARMEN RAMONA 

Grefier

la

CNP

Judecatoria, Arad, Arad

"î r domiciliul

cunoscând prevederile ari. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 
cu familia1) deţin următoarele:

* 1) Plin 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^

Intravilan 2015 700 iti2 1/2
Contract de
vanzare
cumparare

Moş Bogdan, Moş 
Ramona

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul1^

i

Casa de 
locuit

2017 180 m2 1/2 Construcţie Moş Bigdan, Moş 
Ramona
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Contract de
Moş Ramona, Moş

Apartament 2009 74 m2 1/2 vanzare
Bogdancumparare

* Categoriile indicate sunt: ( I) 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

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

Autoturism VW, Opel corsa 1 2001
Contract de vanzare 
cumparare

2. Bunuri sub formă (le m"tale prefínase, bijntr! •f obiecte de artă i de cult. colecţii de >rt5 si numismatică, il'ii-c'
care fac parte  din patrim  liuî cultural naţional uni\ crsal. a căror valoare însum ată depăşeşte 5.000 tic curo

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

L
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 Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd): (2) depozit bancar sau echivalente: (3) fonduri de 
im'esti(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.

ts"’ i■ ut tiil tf>■ )cictate;i ii «:ar» persoana este 
ţ a.ir sau asociat/bent tîciar de îm prum ut

Tipul1* Număr de titlu n ' 
cota de participare Va Io;i rea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (J) 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

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

Creditor Contractat în anul Scadent în anul Valoarea

Alpha Bank 2009 2039 34.100 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 velitului
Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit
Venitul anual 

încasat

1.1. Titular

Moş Carmen Ramona Tribunalul Arad, Arad / S p J a A i  U  . .
1 ic Ji.&c. Ic.

56.82 4 RON
floM '

1.2. Soţ/soţie

Moş Bogdan UMO'SSfi.. Ar-ad m i l i t a r / i { 57.60 0 RON

1.2. Copii

Moş Anastasia Alocaţie, Arad alocaţie
r
1.020 RON

*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 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului Serviciu! prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii
I

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

12.1. Titular

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

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

j Venituri din investiţii

1 4 i . Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

6. Venituri din activităţi agricole

------ - - . . . . . .  . ... ---------------------

■
5.2. Soţ soţie

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

6.1. Titular

6.2. Soţ. soţie

j 7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular



7.2. Soţ/soţie
--- -- - 1

j

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie ” 1

1
j
i

8.3. Copii
"  ' "i

!

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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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul MUNTEANU M COSTEL..................................................» ...........................................................................................................

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 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.

* 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.

' 1 1 ! * V ' % 1 ' 
Adresa sau zona

■ 1 ......... ..... ......... ' ; ' - -... —  ■ .....V:
Cota-parte

' ■ " “ -.....' ■
Modul de dobândire

ROMANIA 
'I, V C A T O R iA , ARAD

iVLUOL....  O6) ..........anul



* 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

Anul de fabricaţie Modul de dobândire
.........................

Natura Marca
;

Nr. de bucăţi

Autovehicul Volkswagen l 2001
Contract de vanzare 
cumparare

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

Í " ..........
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 Sold/valoare la zi

■



*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de 
investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului 
fisca 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 indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni saupăr(i 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

■ - ...  .......: ir-:.;;- >';,î
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 Scadent în anul Valoarea

BANCA TRANSILVANIA 2015 2032 51.368,1 RON

ING BANK 2015 2021 5.700 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*

I
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l . l .  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.

Venitul anual 
încasat

a realizat venitul

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

MUNTEANU COSTEL
Judecatoria, ARAD, BD. 
VASILE MILEA, NR. 2-4, 
JUD. ARAD

MUNCĂ 85 .07 6 RON

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

•
2. Venituri din activităţi independente 
_____;_1----------------—---- Î—■ ....■' ■ ■ ■ ■ ■ --- -—i---- .-------:——---■ • . ; -----*—__________ __________ _
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie



Pagina 5 din 6



7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

O. r c flit Uf l lAlft CiliC JM/JC■¿mm
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

ROMÂNIA  
JUDECĂTORIA, ARAD

zillQ. <£, '¡ '...lu n a .........O  .........a n u l 20./.tf. j

Subsemnata Nădăban D Carmen Ramona 
.......... ................ ....................... 1 . . . » .............................. ................................................................................................................

Grefier
având funcţia de

Judecatoria, Arad, Arad 

la ................................................................................................................................
i---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---r i---1

CNP .................

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 
cu familia^) cjeţin 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 C'ota-parte

' h "‘aí
Modul de dobândire. ■; • '  ; :• • í í ---

,
Titulaii

Agricol 2011 3,2 Ha 1/2 Moştenire
Nădăban Carmen 
Şurtea H o n a  
1//2

1

Forestier 2011 1 Ha 1/2 Moştenire Nădăban Carmen j 
Şurtea Horia 1/2

1

I

Intravilan 2011
1 .696 
m2 1/2 Moştenire

Nădăban Carmen 
Şurtea Horia 1/2 j

* 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.
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Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-parte1 b Titularul1)

:

Apartament 2013 97 m2 1/2
Contract de
vanzare
cumparare

Nădăban Carmen 
Nădăban Cristian

Casa de 
locuit

2011 200 m2 1/2 Moştenire Nădăban Carmen 
Şurtea Horia 1/2

* 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
• : ■'■■’■.‘'y.':.: ; v : -?

Anul de fabricaţie
: ' ■ " - . :

Modul de dobândire
i;

Autoturism Volvo S80 1 2002 Contract de vanzare 
cumparare

Autoturism VW Golf 1 1997 Contract de vanzare 
cumparare

Autoturism Volvo V60 1 2014 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 sumara Anul dobândirii Valoarea estimata
■

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

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro flecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12
luni
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Natura bunului înstrăinat Data 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.

 ̂ adresa

"2
. '

a u a in anul Sold/valoare la zi

^Categoriile indicate suni: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (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 carc persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

-T'1 ipul*
■ :

Număr de titluri/ 
cota de participare

Valoarea totală Ia zi

1

*( 'alegoriile indicate suni: (l)  hârtii de valoare delimite (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:. • . -

4-



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

r......  - - : :j
.

Valoarea- : : ■ . , v .
. :

BRD SA 2013 2043 35.000 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*

iS lf i  ; :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 /raluliile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 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 Couul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului
Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit
Venitul anual

încasat m m m

1. Venituri din salarii

1. 1. T itu la r
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Nădăban Carmen Ramona
Judecatoria, Bdul V. 
Milea nr. 2 - 4, Arad

grefier 61.02 6 RON

1.2. Soţ/soţie

Nădăban Cristian George
Judecatoria, Bdul V. 
Milea nr. 2 - 4

grefier 56.261 RON

1.3. Copii

Nădăban Luoa Andrei Direcţia Muncii , Arad Alocaţie de Stat 1.008 RON

2. Venituri din activităţi independente

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
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5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venii uri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

X. 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

Pagina 7 din 7





DECLARAŢIE DE AVERE

ROMANIA 
JUDECĂTORI Ai ARAD

H l...:r.. .... .n
.«2 .^ ../una.... ..................anuí 2(I.Y...

Subsemnatul

având funcţia de

Nădăban I Cristian George

Grefier

Judecatoria, Arad, Arad

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

C N P .................................. .domiciliul ....................

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind faisul 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 resa sau zona Catego dobândirii P Cota-parte Modul de dobândire Titt.tar.il')

Agricol 2011 3,2 Ha 1/2 Moştenire Nădăban Carmen 
Şurtea Horia 1/2

• / Forestier 2011 1 Ha 1/2 Moştenire
Nădăban Carmen 
Şurtea Horia 1/2

r

1

Intravilan 2011
1 .696 
m2

1/2 Moştenire
Nădăban Carmen 
Şurtea Horia 1/2

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

Natura Marca Nr- de bueăţi Anul de fabricaţie
: ; = " ;-?!'■

Modul de dobândire

Autoturism Volvo S80 1 2002 Contract de vanzare 
cumparare

Autoturism VW Golf 1 1997 Contract de vanzare 
cumparare

Autoturism Volvo V60 l 2014 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 sumara
■

Anul dobândirii Valoarea estimata■ :

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

înstrăinării
Persoana catre cas s 

s-x înstrăinat
■ li: ,
Fot !na 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.

S o ld /va

*Calegoriile indicate sunt: (l)  cont curent sau echivalente <inclusiv cord); (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 

fisca 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 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

_____________ _______________
_ _ _ _ _

«im

_ _ _

V-aloâre Valuta



NOTĂ:
Se vor declara inclusiv ccic aliate în străinătate.

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

bunuri, dacă valoarea insinuată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de curo

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 curo*

Cine a realizat venitul
■ i • . - " ;

'  ' ......... ..................................
Sursa venitului Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit

------- -------- - ------ ----- ----- ---w-T-r - . . ....

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi Iralaliile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 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
___:_______ _____ : . w -

Serviciul prcstat/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual
Aîncasat

1. Venit uri din salarii

t . 1. Titular
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Nădăban Cristian George
Judecatoria, Bdul V. 
Milea nr. 2 - 4

grefier 56.261 RON

1.2. Soţ/soţie

Nădăban Carmen Ramona
Judscatoria, Bdul V. 
Milea nr. 2 - 4

grefier 61.026 RON

1.3. Copii

Nădăban Luca Andrei
Direcţia Muncii , Arad 
Arad

Alocaţie de Stat 1.008 RON

2. Venituri din activităţi independente

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
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5.2. Soţ/soţie

6. Venii uri Jiu 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

‘EL

S. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii



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

Data completării

27/04/2018

Semnătura
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DECLARAŢIE DE AVERE
R O M Â N I A  

JUpc fORIA.ARAD

z i u a .  i m a . . ......... ...................................( u l u i  2 û f j . .

Subsemnata Nasui G Nastaca

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

Judecatoria, Arad, Arad
la ..........................................................................................................................................

CNP F  TI , domiciliul ........................

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.

Adresa sau zona
-

Categoria” dobândirii Suorafita< Cota-parte
1

....... ..................... ...........* « * « « « * * Modul de dobândire
’77̂ ,t .-----;—:—~r_

Titularul*^

Intravilan 2015
1 .625 
m2 1/2

Contract de
vanzare
cumparare

Nasui Nastaca

* 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* s„praWa Cota-parte* Modul de dobândire
.

Casa de 
locuit

2015 155 1/2
Contract de
vanzare
cumparare

Nasui Nastaca

* 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

Natura
.

Marc» Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie
:

-

Modul de dobândire

Autoturism Audi A4 1 2007 Contract de vanzare 
cumparare

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

. ' ' • "  . 'S f . .....s ........................... '  "

Anul dobândirii Valoarea estimate

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

;y - fi ,
Forma înstrăinării

■
V a Io a rai



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-
l î '? ■’ t v  % t "A ... taTnu.

■- ' •- -- ... - . . . . . ... ....
-

*( 'alegoriile indicate suni: (1) conI 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:' . • - •
acţionar sau asociat/beneficiar <

>ersoana este 
le împrumut

.---— ------ “• ............; ----- -  :

I 1 . Şfr.
;., , Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale 
în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 4

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

Descriere V a ,« ,, , 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 Contract
gpj|||||; 11 U | 

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

.
Scadent

'
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 dc curo*

;
Cine a realizat venitul Sursa venitului Serviciul prestat/Obieetul

'" in c“»!,” “'1'

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 1 şi al 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/ObieetuI 
generator de venit V eticâ ja tUal

1. Venituri din salarii

1 1 T  i t i  i i  r t *•1 * 1 .  1 IIU1C4-1

Nasui Nastaca
Ministerul Justitiei, 
Str. Apolodor, nr. 17,  

Sector 5 Bucureşti
Salariale 43.485 RON

1.2. Soţ/soţie
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1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

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
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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





DECLARAŢIE DE AVERE

ROMÂNIA 
JUDECĂTO RIA ARAD

Mr.. fe l./Ă i...... o
ziuaJ^r^r.....Juna.... ...................anul 20....9..

Subsemnatul

având funcţia de

NEAGA 1.0 OVIDIU CALIN

GREFIER

•a ... 

CNP

Judecatoria, Arad, Arad

Isvm ir> îliii 1

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* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul1^

Intravilan 2007 434 m2 l/l
Contract de 
donaţie

NEAGA OVIDIU 
CĂLIN

Intravilan 2015
3 .266 
m2 l/l

Contract de
vanzare
cumparare

NEAGA OVIDIU 
CĂLIN

i

Agricol 2011
4 . 000 
m2 l/l

Contract de
vanzare
cumparare

NEAGA OVIDIU 
CĂLIN

* 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.
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Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul*^

Casa de 
locuit

2007 250 m2 l/l
Contract de 
donaţie

NEAGA OVIDIU 
CALIN

Spatii
comerciale/
producţie

2013 400 m2 l/l
Contract de
vanzare
cumparare

NEAGA OVIDIU 
CĂLIN

* Categoriile indicate sunt: (! )  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 OPEL 1 2001 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 cuiturai naţional sau universal, a căror vaioare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se 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
iuni

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

*Categoriile 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

Tipul* Număr 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 
în 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.
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Creditor Contractat în anul Scadent în anul Valoarea

BANCA TRANSILVANIA 2017 2022 90.000 RON

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, clin 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 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 declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi cd 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/Obieetul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

I. Venituri clin salarii

1.1. Titular

Judecatoria, BDUL
NEAGA OVIDIU CĂLIN VASILE MILEA NR 2-4 

ARAD
SALARIU 48.958 RON

1.2. Soţ/soţie



NEAGA ROXANA
SPITALUL CLINIC 
JUDEŢEAN DE URGENTA 
TIMISOARA, TIMISOARA

SALARIU 32.400 RON

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

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
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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 caracteru l 
incomplet al datelor menţionate.

Data com pletării Sem nătura

27/04/2018
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DECLARAŢIE DE AVERE

R O M A N I A  
JUDECĂTORIA .ARAD

N r ......./ M r . , . .
SIHH ■.¡»m-.. P.~l..20..

Subsemnata

având funcţia de

NEŞIN I TATIANA VIOLETA 

Grefier

la

CNP

Judecatoria, Arad, Arad

, 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:

* 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 f t * * »
.

Modul de dobândire
.............................................................

Titularul1)

Apartament 1972 98 m2 1/1
Contract de
vanzare
cumparare

NEŞIN TATIANA 
VIOLETA

* 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 
s nurilor 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 U 'i
 

; •

N r.de bucăţi Anul de fabricaţie 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.

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

Natura bunului înstrăinat
________________ ___ înstrăinării

ana catre care 
s-a înstrăinat

.

Forma înstrăinării
Ü______ ■: i;

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

T lp„* Valuta £3 Sold/valoare
- * ..................  ,

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

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

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

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

Tipul* Număr de titluri/ 
cota de participare Valoarea totală Ia zi

*Calegoriile indicate surit: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi soci o. 
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
■

i* ,« ? . 'V i

Valoare Valuta
: • ' e ţ 'f  '¿ft, if. 'f, ;;  i  ■ i f '  i i  ;

+ ; iBMM
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 2013 2023 20.000 EUR

Mureşul Bank 2014 2019 10.000 RON

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subveuţiunale 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
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

încasai

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

NEŞIN TATIANA VIOLETA
Judecatoria, Arad, Nd, 
Vasile Milea nr. 2-4

grefieră 68.016 RON

1.2. Soţ/soţie
:

Pagina 4 din 7



1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
. - . X * .

;v í:r í?¿ > -  i»5*«?! " ■’ * 
r\-.. ■

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
• . - . • --W^h

4¡i-

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
' ••• : :
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6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

i

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie
i

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

ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA ARÁDDECATOHIft AK

Nr.... f â B f c ..... .ol
0 ~ j ........................ a n u l  2 0 J A  {

Subsemnata PANDA B ANA............. .................................. ) ................................................................................................ ........................................................................

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

Judecatoria, Arad, Arad
la ........................................................................................................................................................................................................................

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.

* 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.

:
| Categoria* a o £ L i

Ş : : : ; : : j
Suprafaţa Cota-parte

lili íífcT? " C i âi Titularul1)

Apartament 2004 97 m2 1/2
cumpărare credit 
ipotecar

1/2 Panda Ana; 
1/2 Panda 
Cornel-Sorin

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

supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura | Marca N r.de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Autoturism Skoda Octavia 1 2003 cumpărare-credit

Autoturism Volkswagen Golf 1 1998 cumpărare

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

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

momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii
■

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
, : : .................. în anul Sold/valoare la zi



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

2. Plasamente, 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.

a c r ţ i^  de'împru mut
Tipni cotTde participare Valoarea totală la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale 
în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 4

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

Descriere
ï.% nn itzyA ; n ¿ v < x v,; : ¿xr, ; ».% -, í,

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 1 Valoarea
. . .  I

BANCPOST 2004 2024 12.500 EUR

CEC BANK 2017 2022 55.000 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*
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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 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.

/. Venituri

1.1. Titular

Panda Ana Judecătorie, Arad grefier 59.839 RON

1.2. Soţ/soţie

Panda Cornel-Sorin IPJ, Arad agent O.P. 43.200 RON

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie



3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.3. 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
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7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8 .1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Panda Cristian Alexandru elev, Arad alocaţie 1.020 RON

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

Data completării Semnătura

27/04/2018



DECLARAŢIE DE AVERE

ROMÂNIA 
JUDECĂTO RIA ARAD

N r....é tó í& ...... ç
z i u a , .  I I . . .  . i i m a . . .  o L ) ....................a n u l  B O J J k

Subsemnata

având funcţia de

PAŞCA V  LIVIA CONSTANTA 

GREFIER

•a .. 

CNP

Judecatoria, Arad, ARAD

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 aliaţi 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* Anul
dobândirii

*

Cota-parte Modul de dobândire Titularul1)

.

Apartament 1990 37 m2 1 /1

Contract de
vanzare
cumparare

Paşca Livia 
Constanta

* 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. Autovehicuie/autoiurisme, tractoare, maşini agricole, şaiupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 

supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Ips ' . -

1 lp 1 ll|pf 1 'f ' < : . ..

N r.d e bucăţi
:

Anul de fabricaţie
■

Modul de dobândire:

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

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

momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii

1

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
înstrăinării

Persoana catre care 
s-a înstrăinat

Form a înstrăinării doaria

h * ............................ .
1
1
l

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

+-

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent îh aniil Valoarea

’’i

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 

; generator tîc 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 V eiînea1sa"Ua!

■ ■* r ;; ' ;
1. Venituri din salarii :

1.1. Titular

Ministerul Justitiei,
Paşca Livia Constanta grefier y ( L < 3 n e n n j 51.810 RONjUDECATORIA ARAD l i  5 %  f'O N

1.2. Soţ/soţie

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 investiţii
- .........  '  ' /  ' .  '

• :

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
- ,  ; U ¡ T í a ? p í i f l

' '
' r/*\r:  . .

5.1. Titular

5.2. Soţ/sotie

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc ■

7.1. Titular
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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 A N I A  
UDE OÀTORIA»ARAD

DECLARAŢIE DE AVERE
! Jana.....O .. . . a n u l  2 0 . l î

Subsemnata

având funcţia de

PAVEL F GEORGETA MARI

GREFIER

•a .. 

CNP

JUDECATORIA ARAD, Arad, Arad

rlrkm iniliii I

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.

* 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.

.......................... ...............
Categoria* t £ L f Modul de dobândire Titularul1»

Casa de 
locuit

2015 180 m2 1/2
Contract de
vanzare
cumparare

Pavel Nichita, 
Pavel Georgeta 
Maria

Pagina 1 din 6



* Categoriile indicate sunt: ( I) 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 M arc N r.de bucăţi
■

Amil (le fabricaţie Modul de dobândire

Autoturism HYUNDAI 1 2007 Contract de vanzara 
cumparare

Autoturism HYUNDAI 1 2004 Contract de vanzare 
cumparare

Autoturism SAB 1 2005 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.

.....
Anul dobândirii Valoarea estimata

-

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

'''
Natura bunului înstrăinat
« . : )  ; - V M y . .  - i t - .

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.



în anul
..........  '■ !

Sold/valoare la zi j

*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 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
.... .............

BANCA TRANSILVANIA 2015 2045 190.000 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*
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Cine a realizat venitul
r-.. ----. ■; : •. < •• •

Sursa venitului.... - •, - .... ; , - .......... ..... ....  - - vet»sar ai
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 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.

C ine a realizat venitul Sursa venitului
S e il e n e t a t o f d e V t , ÎH càsa"Ual

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

PAVEL GEROGETA MARIA
TRIBUNALUL ARAD, STR. 

V ASILE M ILEA, NR. 2 - 4
G REFIER DE ŞEDINŢĂ

A aJlßdCX.ÍL
5 5 .6 8 3  RON

iO M t i
1.2. Soţ/soţie

PAVEL N IC H IT A

SC HYDRAS S R L , ARAD, 

ST R . BABA NOVAC, NR. 

28A

ŞOFER 9 4 .7 8 8  RON

1.3. Copii

PAVEL ANDREEA ALOCAŢIE DE STAT, ARAD ALOCAŢIE DE STAT 9 6 0  RON

PAVEL ANDREI RĂZVAN STAT, ARAD ALOCAŢIE DE STAT 9 6 0  RON

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. i . 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
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Subsemnata

având funcţia de

DECLA RAŢIE DE AVERE

R O M  A N I  A 
•I i f *  C Ä T C R L 6 ARAC

¡ ZÍUÚ.. ama Ç fj ..outil 20..

Paul M. Codruta Maria 

grefier

la

Judecătoria Arad, Arad, Arad

CNP ¡ r , domiciliul

cunoscând prevederile a rt. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe p rop rie  ră sp u n d ere  că îm preună 

cu fam ilia l) deţin urm ătoarele:

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

I. B unuri imobile
1. T erenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

iX - " ;î " ".
Adresa sau zona Categoria* Anul

dobândirii Suprafaţa C ota-parte Modul de dobând ire T itu la ru l1^
....- . ■ • . . .• ; •...• ....... ...

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

Adi esa sau zona Categoria* Annl Suprafaţa C ota-parte Modul de dobând ire T itu la ru l1)
.... ...:......... : .. ' - ——.......:--- -

Apartament 2013 50 m2 1/2 Moştenire Paul Aurica 1/2
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Apartament 2017 90 m2 1/2
Contract de
vanzare
cumparare

Paul Aurica 1/2

i

Casa de 
locuit

2016 150 m2 1/2
Contract de
vanzare
cumparare

Oancea Petru 
Florin 1/2

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

Autoturism Audi 1 1997 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.

H Anul dobândirii v m o a r c , ,« » ,» « .

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

Natura bunului înstrăinai
:

Data
înstrăinării

Persoana catre care 
s-a înstrăinat ________ ____,_____

Valoarea
¿1 ■

Casa de locuit 05/05/2017 Mailat Puiu
contract vânzare 
cumpărare 38.000 EUR

Pagina 2 din 6



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 aliate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

instituţia care administrează şi 
adresa acesteia

Tipul ' 1 Valuta în anul
Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (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 
fisca 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/societate» în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar dc împrumut

. . . .  . ■ • . , . . 
•

Tipul*
Număr de titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală i:i 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 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

UNICREDIT ŢIRIAC BANK 2016 2046

.

45.000 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
•

Sur«» venitului
Vc"i“ ' r a r

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 /  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 bursfl venitului Serviciul prestat/ObiectuI
v t r '

/. Venituri din salarii • V. : : • - - ;

1.1. Titular

JUDECĂTORIA ARAD, B-
PAUL CODRUŢA MARIA GREFIER 49.020 RONDUL VAS ILE MILEA

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii
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6.2. Soţ/soţie

7. Venituri clin premii şi din jocuri de noroc

17.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

5. Venituri din alte surse • ■ ■ ' ' : i

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



DECLARAŢIE DE AVERE

ROMANIA 
JUDECĂTORIA l\RAD

Hr......b j/ .m .. . .  / a
i. c¿^T... J u n e ....... . .O f y . ...........auul 20....... j

Subsemnata

având funcţia de

PAUN A CORNELIA 

Grefier sef- secţie

la .. 

CNP

Judecatoria, Arad, Arad

, 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 soţui/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.

III
" 1 j v uM-|jdne xviuuui ut utiuanuiic

Apartament 2003 3 8 m2 1/1
cumpărare credit 
bancar

Păun Cornelia

A
Casa de 
locuit

2005 884 m2 1/8 Moştenire
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1/1
cumpărare credit

Arad, Arad, . Apartament 2016 57 m2
prima casă Păun Cornelia

* 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 fabricaţi«
•' ' - ' ' ' ' • ' \ . . 

Modul de dobândire

Autoturism Audi A4 1 2004 cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 
care fac parte din 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 curo fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12
luni

Data Persoana catre care Ii1

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.



adresa acesteia
Tipul* Valuta Deschis 

în anul
Sold/valoare la zi

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

2. Plasamente, 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 "■ ■

*Categoriile indicate suni: (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:{
Valoare Valuta: ■' ; :: ; ; c; : í í >äîîî ï5 ; ? ::

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
: ?

Valoarea

CEC Bank 2 0 1 6 2 0 4 6 3 0 . 4 0 0  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*

Pagina 3 din 6



Cine a realizat venitul Sursa venitului
Serviciul prestat/Obiectul

Ve*încasa”Ual

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.
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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

7.1. Titular
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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

JU D EC Ă TO R IA  4 RAD

- i
ziua.y.7.r.... luna.....P. /........ m al 20.Æ

Mr......T . . I J

Subsemnata PETRAN I RAMONA-CARMEN

având funcţia de
Grefier

la .. 

CNP

Judecătoria, Arad, Arad

. rio ni io i I i ii I

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
: i 

C a t e g o r i a *
Anul

dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularul >

.

Intravilan 2006 700 m2 l/l
Contract de
vanzare
cumparare

Petran Ramona

* 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 J Ş r i i

• ,
C t t Modul de dobândire

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

<

(

Casa de 
l o c u i t

2005 120 m2 1/1
Contract de
vanzare
cumparare

Petran Ramona



1
Contract de

Apartament 2018 74 m2 1/1 vanzare Petran Ramona

L_
cumparare

* 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
:

Autovehicul skoda 1 2003 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.
. : ̂ ; ş j i ? < i : í ; i 

llfllilîflllilf? Descriere sumara
:

Ânnl dobândiri' Valoarea «stiinata
:

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

Natura bunului înstrăinat
i

Data
înstrăinării

Persoana catre care 
s-a înstrăinat Forma înstrăinării Valoarea

Apartament 09/03/2018 Feier loan vânzare-cumpărare 34 .500 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 careadm lnistreazăşi 
adresa acesteia

Tipul* Valuta
Deschis 
în anul

Sold/valoare la zi
..... ............. :...... :..:..... :......

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

fisca 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 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 1Saluta

+

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

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 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular
— — :— .. . v ;■ . • .. ......

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 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
Serg e T e r îto r d e ? e n r tUl 1

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

PETRAN RAMONA-CARMEN
M inisteru l J u s t it ie i ,  

ARAD
GREFIER 63.258 RON

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

PETRAN ANDREA alocaţie  de s ta t, Arad elev 1.008 RON

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 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
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7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

S. 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



Subsemnata

având funcţia de

DECLARAŢIE DE AVERE
O M Â NIA  
r.,ATORIA ARADji )* :,¿'TGR!& AR

w . . t . ......  . .
dLf „a.... -(Ù -.......anuî

Rădulescu M Cornelia

grefier

Ia
Judecătoria Arad, Arad, Arad

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.
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

Auto turism Opel Astra 1 2005
Contract de vanzare 
cumpărare

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

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

momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimata

III. Bunuri mobiie, a căror vaioare depăşeşte 3.000 de euro Secare, 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 
cardurile 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
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*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de 
investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului 
fisca 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 dc titluri/ 

cota de participare
Valoarea totală Ia zi

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

BRD-GSG 2015 2018 37.000 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*

Cine a realizat venitul Sursa venitului
Serviciul prestat/ObiectuI 

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 î ş i  al ll-leci.

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

I. Venituri din salarii

1.1. Titular

Rădulescu Cornelia
Judecătoria Arad, 
Arad, B-dul V. Milea 
nr.2-4, jud. Arad

grefier 55.472 RON

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
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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
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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

M i v



DECLARAŢIE DE AVERE
ROMÂNIA 

JUD EC ĂTO R IA  ARAD

ziua..d~J~~..luna.. 0  /.......... anul 20.J‘.(i

Subsemnata SARBUŢ P MIORICA..................................................* ...........................................................................................................

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

JUDECĂTORIA ARAD, Arad, ARAD

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

CNP loniiciliul ...........................

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* Anal:
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.
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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

Nalura Marca f r .d e  ¡ » I i Anul de fabricaţie
■ i o d u l  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 sum
: :

a « Am" dobândirii Valoarea estimata

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

■ ; ■ g-v .... - ... Persoana catre care 
s-a înstrăinatNatura bunului înstrăinat

: ' ■
• Dala

înstrăinării 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.

in stitu ţia  care  adm inistrează şi 
ad resa  acesteia

Tipui* Valuta
Deschis 
în anul Sold/valoare la zi 

.............................................................  ,



*Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (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: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale 
în 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 * »ui Scadent în anul Valoarea

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului Serviciul presta t/Obiect ul Venitul anual

.................... :....:.......... ....S.
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 î ş 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.



3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

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

4. Venituri din investiţii
______________

-----------i-------- -----------

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

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

t .............. -
-----------------------------------------------

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

__________________________________
7. Venituri din prem ii şi din jocuri de noroc 
________________________________________

ii
______

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
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Subsemnata

având funcţia de

DECLARAŢIE DE AVERE
r o m â n i a

JUOECĂTGRJA ARAD

ZIUu..... .................................naul 20..'

Stadler I Corina Daniela 

Grefier arhivar

•a .. 

CNP

Judecătoria Arad, Arad, 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.

Adresa sau zona Categoria* Anul
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*

Apartament 2013 63 m2 1/2
Contract de
vanzare
cumparare

Stadler Francisc 
Adalbert



* 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/autoturism«, 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 Volkswagen 1 2007
Contract de vanzare 

cumpărăre

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

11!. 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 Sold/valoare la zi



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

fisca 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 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 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

CEC Bank 2013 2043 29.500 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



1.2. 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. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului Serviciul presta t/Obiectul 
generator de venit

Venitul anual 
încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Stadler Corina Daniela
Judecatoria, Arad, 
str. Vsile Milea, nr. 
2-4

salariu 27.112 RON

1.2. Soţ/soţie

Stadler Francise 
Adalbert

Hella România, Arad, 
Zona Industrială Vest, 
str. 3, nr. 1

salariu confidenţial 0 RON

1.3. Copii

Stadler Fabian Albert

Ministerul Muncii, 
Familiei, Protectiei 
Sociale si Persoanelor 
Vârstnice, Arad

alocaţie 1.008 RON

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 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
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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 (latelor menţionate.

Data completării

27/04/2018
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DECLARAŢIE DE AVERE

R O M Â N I A  
JUDECĂTORIA ARAD

......  |
z i u a . . J una...... .................... anul 2 0 . A . . .  j

Subsemnata 
.............. . . .  . ........................... ...

având funcţia de

Ţîrlea D Mihaela

grefier arhivar

Judecătoria Arad, Arad, Arad
I a

---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1
l o m i c i l i u l

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul tn 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* Anuí
d o bâ nd i r i i

. ;; 
Suprafaţă Cota-parte Modul de dobândire 1YTitularul1*

'%Áíí ñíí̂ H'áfí

* 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.

:asa de 
Locuit

2013 568 m2 1 /1 act partaj Ţîrlea Mihaela



* 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 M  c ”1 , ' ' y j
Altul <ie fabricaţie Modul dc 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.

iililIIISIIDescriere sumară A„„l dobândirii

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

Natura bunului înstrăinat
■ ' ■ : v : ^

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.

■„««„(tacar
, v ,

[ Tipul* Valuta Deschis 
în anul Sold/valoare la zi

i i i ■fin
f m W M i M M f l l l l

m i m
im miiT i m u n

¡ « 1 1 1
B1IHI

Pagina 2 din 6



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 
fisca 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

T................  ....... ........—;—-—~—
Tipul* Număr 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 
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

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

Ţîrlea Aurel 2013 2018 8.000 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*

Serviciul prestat/O hiectul 
generator de venit 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 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)

MOŢĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1 Venituri din salarii
:

:— : * : .> ^
:

fiicasHi
■ ■ '

1.1. Titular

Ţîrlea Mihaela
Judecătoria Arad, B- 
dul Gen V Milea,nr.2-4 salariu A'T£ ■

T / v i e
32.378 RON
/

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

Ţîrlea Alexandru Cătălin
Direcţia de asistenta 
sociala, Arad alocaţie 1.008 RON

2. Venituri din activităţi independente
..... - .—  -...... ..... ... .. . ' ' T ■ - - ■ ■ ' — •••.' • -' ' -..•••• • - • \.,'t

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor



3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie
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7.3. Copii

8. Venituri din a/ie 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.

Uata completării

27/04/2018



DECLARAŢIE DE AVERE

ROMÂNIA 
JUDECĂTO RIA ARAD

Mr. ...... m & k . . .
ziua...Â?.‘j77.ïuna.... Q. ĵ..........anul 20.,

Subsemnata

având funcţia de

Topor G Tatiana Gabriela 

Grefier arhivar

la

CI

Judecatoria, Arad, Arad

r>miciliul

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-partc 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: ( I) 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 dc 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
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
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*Categoriile indicate sunt: (I) 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 cinului 
fisca 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 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.

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

IU

I I
l i l i 1

I l f l l l l l l f 1 !
fA ii!

i yi ii 

i i i i

Pagina 3 din 6



1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

*Se exceptează de Ia 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

l. Venituri din salarii

1.!. Titular

Topor Tatiana Gabriela
Judecatoria, Arad, 
str.Vasile Milea nr.2-4

salar 34.125 RON

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
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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
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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
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DECLARAŢIE DE AVERE

ROMÂNIA
JUDECÂTORIAtARAD

a... iS r . .luna.. ..anul 20.

Subsemnata RAT-DRAGALINA P CRISTINA-CODRUTA

având funcţia de
GREFIER

la

JUDECATORIA ARAD, Arad, Arad

CNP , 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.

* 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.



* 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

' v, ; ; ;; ; : î
Marca Nr.dc-budMi Amil 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 Valoarea estimata

îî î .  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
' ‘ " ' ■ > ' ' i • :

Valoarea
----  .. .

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echiv alente 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.... . .. - . ...... -.. - - ...

T1P0,
... —................... ...

Deschis 
în anul Sold/valoare la zi 

—__________________



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

2. Plasamente, 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.

a lio n a r  sau de'îraprumut
Tip»,* cota de participare

......

l .

*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

Í +
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 venitul• . ' i Sursa venitului

Serviciul prestat/Obiectul 
_ _  ^-nei^or d e - venii

Venitul anual 
încasat

1.1. Titular
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1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile 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
ííipír \* ' • ' ! ; Sursa venitului

Se™ L T o T (L T e n itCtUl
Venitul anual 

încasat

1. Venituri din salarii

LI. Titular

RAŢ-DRAGALINA CRISTINA- 
CODRUŢA

TRIBUNALUL ARAD, 
VASILE MILEA NR.2-4 
ARAD

grefier de şedinţă 48.168 RON

1.2. Soţ/soţie

RAŢ-DRAGALINA IOSIF 
EMANUEL

PROTOPOPIATUL ORTODOX 
ROMÂN ARAD, MIHAI 
EMINESCU NR.10

conform fişei postului 10.630 RON

1.3. Copii

RAŢ-DRAGALINA PATRICIA- 
MARIA
RAŢ-DRAGALINA MARA-AN

Agenţia Judeţeană 
pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială 
Arad , Arad

alocaţie de stat 3.4 08 RON

w2. Veniiun din activii aţi 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 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
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7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri dirt 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
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DECLARAŢIE DE AVERE
JUDECĂTORIA ARAD 

......
z i m X l k . . . . l u n a . . . . Q . Z l ..........................anul 20!.

Subsemnata TURCUŞ I.P ANA......................................! ............................................... ............... .........................................

Grefier
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 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.

* 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* Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire T O uh ru i»

Casa de 
locuit

2016 224 m2 1/2
Contract de
vanzare
cumparare

Turcuş Radu şi 
Turcuş Ana

* 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

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 Torma 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

:< '/,i t ';\y Y, ÿv j f '/if'; ' ; Ví/i-í
Tipul* Valuta : Deschis 

In anul Sold/valoare la zi

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

fisca 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.

Tipul*
Număr 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 
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.
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Creditor Contractat în anul
'

Scadent în anul
-

Valoarea
:

Banca Tra n silva n ia  c re d it "Prima 

Casă"
2016 2046 1 3 2 .0  00 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*

Cin li t t 1 Cine a realizat venitul Sursa venitului
WMâSmMmii iiRS W m B  u m m Ser^ e n e la tö rd f? en « CtUl VCîn casa tUal

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.

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 - / f  ¡m  "'/ K
Ciue a realizat venitul Sursa venitului Serviciul prestat/ObieetuI 

generator dc venit Ve~
j i '*• - , ' ' . . .  > " ' 
1. Venituri din salarii

1.1. Titular

T u r c u ş  A na

J u d e c a t o r i a ,  B - d u l  V .  

M i le a ,  n r .  2 - 4 ,  j u d .  

A ra d

G r e f i e r 6 3 .2 7 8  RON

1.2. Soţ/soţie

T u r c u ş  Radu F l o r i n

A d m i n i s t r a ţ i a  

N a ţ i o n a la  a 

P e n i t e n c i a r e l o r ,  C - l e a  

6 V a n a t o r i  F . N

A g e n t O p e r a t iv  P r i n c i p a l  

I
4 3 . 3 9 3  RON
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1.3. Copii

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

-----
4. Venituri din investiţii

L__ _________ - ;
■iu

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie
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6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc :'(i ' '' : . '' , -

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
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DECLARAŢIE DE AVERE
ROMANIA 

J U D E C AT Cl R A  A RAD

N r . .................M / k . . . .  *

I ......... -anui 2of.X.

Subsemnata VALE G NICOLETA-GABRXEliA

având funcţia de
GREFIER

Judecatoria, Arad, Arad
la

CNP lomiciliul

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.

; '  ' 5 y :■ J X ‘ * V/--Í- ■' v ' 'v  /  >' i i  v i ' î  ¡/i '  Í

Adresa şan zona
. : 

Categoria* A n u l
d o b â n d ir i i Suprafaţa Cota-parte

- . '  .. 
Modul de dobândire Titularul3)

* 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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* 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 OPEL ASTRA l 2008
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

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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*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 

fisca 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 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:

S c r ie re Valoare ,7 , * 1

+
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 annl V aloare.

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

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 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.
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3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri dm  investi(ii
Snfi’í'4ÍÍW ; imú

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii - _7 - fflf
5 © W I íM

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

Semnătura



DECLARAŢIE DE AVERE

R O M A N I A  
JU D EC ĂTO R IA  ARAD

ziua..

Subsemnata Vintilă N Sonia-Adriana

Grefier
având funcţia de

Judecatoria, Arad, Arad
la

CNP

cunoscând prevederile ari. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere ca 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.

* 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 C t ■ ■ Cota-parte
”........... . ....... .....‘ ;■

Modul de dobândire Titularul’ )

* Categoriile indicate sunt: ( I) 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
■

Natura
; ■.. >...................... •..............2

Nr. de buciţi
■■■ :
Anul de fabricaţie

.
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

NO FĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se atlă 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
■ 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
y  l i : - : -

Deschis 
în anul

r "... ,. . . . .

Sold/valoare la zi
-

*Categoriile indicate sunt: (!) 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

; |  . • ' . , ' y. î.. r ; '  ;, . Ş W i 'i .’î  . ' ' t i  ■

Tipul- Număr 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 pâr/i sociale 
in societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate in nume personaj. 4

3. Alte activ e producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pc an:

Des criere Valuta: ‘y, . . . .  . . ' . : -

+

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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1 V ’ * ' Contractat în anul
: . : 

Scadent în anul Va
'

loarea

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
. — ....-

Venitul anual

-s ■ . : : încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie .

1.2. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi tratai iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 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 Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit v “ "al

l. Venituri din salarii

¡ . i . Titular

Vintilă Sonia-Adriana
Ministerul Justitiei, 
Str. Apolodor, nr. 17, 
Sector 5 Bucureşti

Salariale 33.673 RON

! 1.2. Soţ/soţie
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.3. Copii

2. Venituri din activităţi independenţii

2.1. Titular i

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venit uri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

-  - ........
5.2. Soţ/soţie



:
6. Venii uri clin uctivităti agricole

6.1. Titular

j 6.2. Soţ/soţie

[

1

". Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

!

i
7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

U. 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 Semnătura

27/04/2018
J

i
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Subsemnata
.. .................................... . . .. 9

având funcţia de

r o m â n i a

DECLARAŢIE DE AVERE : JDECÂTg.«ia  ARAD

Nr... S o / M . ....
; / ‘z -  ...... anui2û .Æ

Vornicu V. Dalila

Grefier

Judecătoria Arad, Arad, Arad

CNP ,.... .......................................... .... .....,...., , -jm iciliu l

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

cu familia^) deţin următoarele:

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

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

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii Suprafaţa Coia-parte Modul de dobândire Titularului

* 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)

Casa de 
locuit

2001 200 m2 1/2
Contract de 
vanzare 
cumpărare

Vornicu Dan



Apartament 2018 59 m2 1/2
Contract de 
vanzare Vornicu Dan

1 cumparare

* 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 mijioace de transport care sunt 

supuse înmatriculării, potrivit legii

Natina
•
Marca- ■ - : • ■. ' ;::i

Nr.de bucăţi Anul de fabricaţie
mÊËÈÊÊBÊÊBHÊ

Modul de dobândire J
•»

Autoturism Mercedes 1 2009
iContract de vanzare 

cumparare

Autoturism Suzuki 1 1997
••

Contract de vanzare 
cumparare

2. Bunuri sub formă de metaie preţioase, bijuterii, obiecte dc artă şi de cuit, coJecţii de artă şi numismatică, obiecte 
care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, s? căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de eura

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

Teren Intravilan 01/08/2017 Parasca Cristina vânzare 7.500 EUR

Autoturism 17/05/2017 Adscalitei Rareş vânzare 4.000 EUR
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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

*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 em o

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

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sat: asociat/beneficiar de îriprumut

Tipul* N uitór de titluri/ 
cota ¡te participare Valoarea totală la zi

!

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, nhligaţiuni); (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.
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Creditor Contractat în anul Scadent în anul Valoarea

Banca Transilvania 2007 2027 20.000 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 °ele ale angajatorului, î. 
căror valoare individuală depăşeşte 500 de enro*

iPiPPCine a realizat venitul
........

■ii <mual
încasat

i . i .  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 //- ha.

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

; : 
Cine a realizat venitul

_____
1. Venituri din salarii

------, . ---------:----------•
Sursa venitului

_________________ \_____

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit

É

Venitul anual
' 0< ’ '' 

_______ ,r t

l . l .  litular

Vornicu Dalila

1.2. Soţ/soţie

Judecătoria Arad, 
Arad, B-dul Gen. V. 
Milea nr. 2-4

grefier 68.435 RON
t o N  d l i



Vornicu Dan
SC Ital Avi Food SRL, 
Semlac, jud. Arad

director 55.000 RON

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
'

< { r 1- > \ ,

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

i

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
■ •

3.1. Titular - -•:* V . ‘ ... •“ I

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
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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





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

Judeca t o n a , Arad, Arad

CNP !J , 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.

* 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 z o n a

Anul .

M o d u l  d e  d o b â n d i r e Titularul1)

1
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit: (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
I ) L.a "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. dc 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 f Ü f i i t i
• - ' • '• V ....... ■ . . :

Anuldobând
- : 

irii Valoarea estimata
• 1 % ívA/wZfi î ; • .........  ................................................................

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

Natura bunului înstrăinat
Data

înstrăinării
...............

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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*Cafegoriile indicate sun/: (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 c u acumulare (se vor declara cele aferente anului 
fisc  a! 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: (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:

Valoare
_i______________

Valuta
TZrZ~ : ;;;;
iim êi

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.

C j editor
' .'. ' ' .. ...

^  * C ontractat... 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

. ' XX ' ■ ;■ • i ; ;••?> ------
■ ■ . ............... • ................... ■_______________

Cr generator cle venit
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 11-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
/ ,  < ţ- f fiţsi

Serviciul prestat/ObiectuI 
generator de venit

Venitul anual 
ÎRcasat

/. Venituri din salarii

1.1. Titular

TĂRŞAN LAURA-MARIA
Judecatoria, INEU,
STR. NARCISELOR, NR.7 , 
JUD. ARAD

GREFIER 8.531 RON

TĂRŞAN LAURA-MARIA
SC IMOTRUST PARTENERS 
MANAGEMENT SA, ARAD, 
STR. POETULUI, NR.l/C

OPERATOR PRELUCRARE, 
INTRODUCERE ŞI VALIDARE 
DATE

10 . 600 RON

TĂRŞAN LAURA-MARIA
SC UTA SA, ARAD, STR. 
POETULUI, NR.l/C

CASIER 550 RON

TĂRŞAN LAURA-MARIA
SC BERMO REAL ESTATE 
DEVELOPMENT SA, ARAD, 
STR. POETULUI, NR.l/C

CASIER 550 RON

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
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2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

j. 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

16.2. Soţ/soţie

I
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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 Semnătura

27/04/20 i 8
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r o m â n i a
JUDECĂTORI A. AR AD

DECLARAŢIE DE AVERE jw r ...„ . u
ziua..J-.T...juna...P.J..........oiiui 20

Subsemnata

având funcţia de

TUDORAN I MARCELA - LENUŢA 

Grefier

Ia

JUDECATORIA ARAD, Arad, Arad

CN1 lomiciliul

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.

'L''/
s a  s a u  z o n a

* 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
NOTÀ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Categoria* Anul
dobândirii

: , ' : . ■ • 
Suprafaţa

’ •" y •: ■
Cota-parte

■ - : ■
Modul de dobândire

.. : .... '......

■. — ■■■ ■ ■" _ ■ - 
Titulara!1)

Casa de 
locuit

2008
2 .400 
ra2 l/l

Contract de 
vanzare 
cumparare

Tudoran Marcela 
- Lenuta

Pagina 1 din 6



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament: (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă: (4) spaţii comerciale/de producţie.
!) 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 Audi 1 1998 Contract de vanzare 
cumparare

Autoturism Audi l 2005
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
l uni

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, forine 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 şii' 'adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis
a • . ; ; *in anui Sold/valoare la zi



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

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

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

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală la zi

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

Creditor Contractat în anul Scadent în anul Valoarea

Banca Transilvania 2017 2022 90.000 RON

K&H Bank. 2008 2028 5.000.000 HUF

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 ceJe ale angajatorului, a 
căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Pagina 3 din 6



Cine a realizat venitul
, . m  m ........................

_ . . . Sursa venitului generator (Îe vcnkCtU' V in c a sa "11J*

1.1. Titular

Tudoran Marcela - Lenui^a
Tribunalul Arad , 
Arad, str.V.Milea nr. 
2-4

grefier 63.564 RON

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. V'enituri ale declarantului şi «le 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.

. • . •• r. • i;.y */ >••• o V /

1. Venituri din salarii

..............................................................•........: ..........................• ? ................  ......

1.1. Titular

"ine a realizai erviciul prestat/Obiectul

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

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. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular
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7 2 . Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri clin altt• sw.se

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
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D E C L A R A Ţ I E  D E  A V E R E

R O M A N I A  
JUDECĂTORIA AftûD

Nr....j í ......... .
ziua. £ t . . .  .iuna.-. Q A l............. unui 2 o / Y .

S u b s e m n a t u l  

d e  g r e f i e r

C N P

K I S S  G A B R I E L

l a  J u d e c ă t o r i a  A r a d

,  d o m i c i l i u l

,  a v â n d  f u n c ţ i a

c u n o s c â n d  p r e v e d e r i l e  a r t .  3 2 6  d i n  C o d u l  p e n a l  p r i v i n d  f a l s u l  î n  d e c l a r a ţ i i ,  d e c l a r  p e  p r o p r i e  r ă s p u n d e r e  

c ă  î m p r e u n ă  c u  f a m i l i a 1 ’  d e ţ i n  u r m ă t o a r e l e :

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

I .  B u n u r i  i m o b i l e

1 .  T e r e n u r i

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

A d r e s a  s a u  z o n a C a t e g o r i a *

A n u l

d o b â n d i r i i

S u p r a f a ţ a

C o t a -

p a r t e

M o d u l  d e  

d o b â n d i r e

T i t u l a r u l 1 *

1 2010 1,16 cumpărare Kiss Gabriel, 
Kiss Aurica

1 2012 1,16 cumpărare Kiss Gabriel, 
Kiss Aurica

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

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

2 .  C l ă d i r i

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

A d r e s a  s a u  z o n a C a t e g o r i a *

A n u l

d o b â n d i r i i

S u p r a f a ţ a
C o t a -

p a r t e

M o d u l  d e  

d o b â n d i r e

T i t u l a r u l 2 ’

2 1995,1997 215mp Moştenire Kiss Gabriel, 
Kiss Aurica

3 2014 150 mp Construire Kiss Gabriel, 
Kiss Aurica

1



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

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

II. Bunuri  m obile
1. A utoveh icu le/autoturism e, tractoare, m aşini agricole, şa lupe, iahturi şi alte m ijloace de transport 

care sunt  supuse înm atricu lării, potrivit legii

Natura M arca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie M odul de dobândire

autoturism Wolkvagen 1 2001 cumparare

2. Bunuri  sub form ă de m etale preţioase, bijuterii, ob iecte de artă şi de cult,  colecţii de artă şi 
num ism atică, ob iecte care fac parte din patrim oniul cu ltural naţional sau universal, a căror valoare  
însum ată  dep ăşeşte 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.

D escriere sum ară Anul dobândirii V aloarea estim ată

III. Bunuri  m obile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri  im obile înstrăinate în 
ultim ele 12 luni

N atura bunului
înstrăinat

Data
înstră inării

Persoana că tre  care s-a 
înstrăinat

Forma
înstrăinării V aloarea

2



IV. A ctive financiare

1. C onturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, form e echivalen te de econom isire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea în su m ată  a tu turor acestora dep ăşeşte 5.000 de eu ro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care adm inistrează  
şi adresa acesteia

Tipul* V aluta D eschis în anul Sold /valoare la zi

*C ategoriile indicate sim t: (1 ) co n t curent sa u  echivalente (inclusiv  card); (2 )  depozit bancar sau  
echivalente; (3 ) fonduri de investiţii sau  echivalente, inclusiv fo n d u r i p riva te  de p e n s ii  sa u  a lte  sis tem e cu  
acum ulare (se vor declara cele a ferente anu lu i f is c a l  anterior).

2. P lasam ente, investiţii directe şi îm p ru m u tu ri acordate, dacă valoarea de piaţă însu m ată  a tu turor  
acestora depăşeşte 5.000 de euro

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

E m itent titlu /societatea în care persoana este  
acţionar sau asociat/beneficiar de îm p ru m u t

Tipul*
N um ăr de titluri/ 

cota de participare
V aloarea  totală  la zi

3



*C ategoriile indicate sunt: (1 )  hârtii de valoare deţinute (titluri de stat. certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau p ă r ţi sociale în societă ţi com erciale; (3 ) îm prum uturi acordate în num e personal.

3. A lte active p roducătoare de venituri  nete, care însu m ate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

N O T Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
D ebite, ipoteci, garanţii em ise în beneficiul unui  terţ, bunuri  achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asem enea bunuri, dacă valoarea însum ată a tuturor acestora depăşeşte 5 .000 de euro

N O TĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acum ulate în străinătate.

C reditor C ontractat în  anul Scadent la Valoare

Bancpost 2017 2022 49000

VI. C adouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din  
partea unor persoane, organizaţii, societăţi com erciale, regii autonom e, com panii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice rom âneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli ,  a ltele decât 
cele a le angajatoru lu i, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

C ine a realizat venitu l
Sursa venitului: 
num ele, adresa

Serviciul prestat/O biectu! 
generator de venit

V enitul anual 
încasat

*Se exceptează de la declarare cadourile şi tra ta ţiile  uzuale prim ite  din partea  rudelor de gradul I  ş i  a l 11-lea

4



VII. V enituri ale declarantu lu i şi ale m em brilor săi de fam ilie, realizate în ul t imul  an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu m odificările şi com pletările u lterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitu l
Sursa venitu lui: 
num ele, adresa

S erviciu l prestat/O biectul 
generator de ven it

V enitu l anual 
în casa t

1. Venituri d in  sa larii

1.1. Titular Kiss Gabriel Tribunalul Arad grefier 59805

1.2. Soţ/soţie Kiss Aurica Lelica OCP1 Arad Asistent-registrator 27121

1.3. Kiss Alexandra Diana Alocaţie 1008

2. Venituri din activită ţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea fo lo s in ţe i bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri d in  pensii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activită ţi agricole

6.1. Titular
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6.2. Soţ/soţie

C ine a realizat venitul
Sursa venitului: 

Nume,  adresa
Serviciu l prestat/obiectu l 

generator de venit
Venitul anual 

încasat
7. Venituri clin p rem ii ş i clin jo c u r i 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 con stitu ie  act public şi răspund potriv it legii penale pentru inexactitatea sau  
caracteru l incom plet al datelor m enţionate.

Data com pletării 

27.04.2017

Sem nătura  

îabriel
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