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Subsemnatul Petcu M. Răducu Clementin având funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea, CNI 
domiciliat în Tulcea, . cunoscând prevederile art. 326 din Legea 286/2009 v>|âcid Codul penal privind
falsui în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*l) deţin următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte 1 Modul de | Titularul *2) 
| dobândire ^
i - i  • -
1 l

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Adresa sau 
zona

Categoria ! Anul
! dobândirii

Suprafaţa ~~l Cota parte Modul de i Titularul *2) 
dobândire !

Tulcea, (2) casă 
de locuit

2014 189 m' 3/8 moştenire 3/8 Petcu 
M . Răducu 
Clementin 
3/8
Condratov 
Adriana 
2/8 Petcu 
Liudmila

.

|
1

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

j Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie | Modul de dobândire
i autoturism Ford Focus 1 2004 | vanzare / cum para re
I ■ ■ ~~| i i

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

Descriere sumară Anul dobândirii 1 Valoarea estimată

i



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

Data înstrăinării Persoana către care 
s-a instrainat

Forma înstrăinării Valoarea

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular



1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

V II . Venituri ale declarantului si ale membrilor săi de fam ilie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potriv it 
art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările u lterioare i

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul \ Sursa venitului:
l Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul i 1
Petcu Răducu Clementin Tribunalul Tulcea 

Tulcea, str.Toamnei, nr,15

Şcoala Naţionala de 
Grefieri
Bucureşti, str.Regina 
Elisabeta, nr.53, sector 5

salariu

activităţi didactice

39.852 lei 

1.140 lei

1.2. Soţ/ soţie
Petcu Mihaela Delia Judecătoria Tulcea,

Tulcea, str,Toamnei, nr.15

Primaria Tulcea 
Tulcea, str.Păcii, nr.20

D.A.P.L, Primăria Tulcea

salariu

stimulent inserţie 

indemnizaţie electorală

40.600 lei 

6.360 lei 

980 lei
1.3. Copii
Petcu Darius Mihai 

Petcu Radu George

alocaţie

alocaţie

1.008 lei

1.008 lei
2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular 1

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular I

i
 ̂ 4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie j

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular |

ii
6.2. Sot / soţie

i 1
7. Venituri din premii si din jocuri de noroc



7.1. Titular

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular i

1
8.2. Sot / soţie

8.3. Copii

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

Data completării 
12.06. 2017

SemaStura
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Subsemnatul IONIŢA S. LUCREŢIA , având funcţia expert B.I.R.P. -  TRIBUNALUL TULCEA, C N P  
domiciliul mun. Tulcea cunoscând prevederile art. 326 din Legea 286/2009 tffzand
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere c ă  împreună cu familia* 1) deţin următoarele:

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

MUN. TULCEA  
STR.
ROZMARIN

APARTAMENT 1991 43.9 coproprietar c u m p ă r ă r i :
ÎMPRUMUT
CEC

IONIŢA
VALENTIN  
şi LUCRETIA

Mun. 
Tulcea

Imobil
(în
prezent
Sediu
birou/
firmă)

2013 10,85 mp - la 
cumpărare, în 
prezent 10,62 
mp -amenajare 
sediu
birou/firmă)

Proprietar 
IONITA 
LUCRETIA 
BIROU DE 
MEDIATOR

CUMPĂRARE 
ÎMPRUMUT 
LIBRA BANK

Reprezentant 
legal IONIŢA 
LUCREŢIA(PFI)

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

I I .  Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe\ iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse
......— "—
Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire

DACIA BREAK 1 2003 CUMPĂRARE- 
IMPRUMUT BANCAR  
IONIŢA VALENTIN

FIAT LINEA LINEA l 2012 IONIŢÂ LUCRETIA(PFI) 
ÎMPRUMUT BANCAR

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată



III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în ultimele 
12 luni _________________________________ ______________
Natura bunului 
in strai nat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu / societatea 
in care persoana este 
acţionar sau asociat / 
beneficiar de imprumut

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadcnt Ia Valoare
B R D -  C R h . D I T  I P O T l i C A R 2008 2033 50 .000  euro
B R D - C R F D 1T 2010 2020 60 .0 0 0  LEI
C A R 2014 2017 36.518  l.i ;i
13 R D  D F S C O P U R l R t  C O N  ] 2014 2019 16..200 L U I
R I B 2015 2020 4 9 .8 0 0  LFI
C R F D I T F .  M C I  P L  T F R M F N  S C U R T

F F R R A T U M .  V I V A .  P R O V 1D E N T .  Z A P I . O .  S M Y l . t ,  C R E D I T

G O L D A U T O

2016 2017 A P R O X . 
35 .0 0 0  I.KI

DATORII ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE- PERSOANA FIZICĂ INDEPENDENTĂ- IQNITĂ LUCRETW  BIROU DE MEDIATOR)

C r e d i t o r C o n t r a c t a t  în 
a n u l

S c a d e n t  la V a l o a r e

L Y B R A  B A N K  F I N A T A R K  I O N I T A  L U C R F . T I A ( P F I )  - 

B I R O U  D F  M F . D 1A  l ' O R

2 0 1 3 2 0 2 0 3 0 . 0 0 0  l . K I

l . Y B R A  B A N K .  F I N A T A R F  I O N I T A  l . U C R F T I A f P F I )  -  

B I R O U  D i :  M F D 1A T O R

2 0 1 4 2 0 1 9 2 5 0 0 0  L L 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*- Am primit /trim is 9900 euro pentru plată taxe şi realizarea unui proiect umanitar -  Claire 
Savard prin donaţie din 03.07.2015 (LEGEA 64-380/07.10.1964 cod civil RCI - act notaria!)in valoare de peste 6,845 mii 
USD( BOA) dacă informaţiile pe care ie am sunt corecte, deoarece am mai avut şi alte informaţii privind alte donaţii ş i 
acestea nu s-au concretizat, din partea băncilor nu am primit răspuns până ta această dată pentru atestarea acestora ca 
fnnd eu titularul acestora.

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



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular 
IONITA LUCRETIA

LUCIANI PIERRE 
FRANŢA/ARGENTINA

DONAŢII- PLATA TAXE 
PROIECT UMANITAR CLATRE 
SAVARD

9900 EURC RIB/3ucursaia 
Constanta

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

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Cine a realizat

venitul
Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
IONITA LUCRETIA SALARIU EXPERT SUPERIOR 

TRIBUNALUL TULCEA
59123 lei

2. Venituri din activitati 
independente
2.1. Titular
Ionita Lucretia- Birou de mediator

9432 LEI

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Sot / soţie
4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular 1
5.2. Sot/soţie 1
6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura
12 iunie 2017
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Subsemnata SAVASTRE F. DANIELA, având funcţia de Grefier la Tribunalul Tulcea^CNP: 
domiciliată în Tulcea, , cunoscând prevederile art. 326 din Legea 286/2009 vizând Codul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere ea împreună cu familia* 1) deţin următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

lU iCBâ, 3 2008 110 m.p. 1/3 Contr.de 
vânz.-  
cump. ş i  
p a rta j 
vo iun tar

Savastre  
Daniela 
(c o p ro p rie ta r}

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tul cea, sur'. 2 2008 4 0 m .p . 1/3 Cor.tr. de 
vânz.- 
cump.şi 
partaj 
voluntar

Savastre 
Daniela 
(coproprietar)

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

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

- - - - -

- - - - -
- - - - -

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
’ - - -

1 - - -



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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

- - - - -
- - - - -

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

- - - - -
- - - - -

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

- - - -

- - - -

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
. - - -

- - - -

- - - -

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit________

Venitul anual incasat



1.1. Titular - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Copii - - -

- - - -

- .  _ i
_ -

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul Savastre F. Daniela 41.231

1.2. Sot/ soţie — - -

1.3. Copii - - -

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular - - -

- - - -

2.2. Sot / soţie - - -

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

3.2. Sot / soţie - - -

4. Venituri din investitii
4.1. Titular - - -

4.2. Sot / soţie - - -

5. Venituri din pensii
5.1. Titular - - -

5.2. Sot / soţie - - -

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular - - -

6.2. Sot / soţie - - -

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

7.2. Sot / soţie - - -

7.3. Copii - - -

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular - -

8.2. Sot / soţie - - -

8.3. Copii - - -



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

Data completării Semnătura
9 iunie 2017 Daniela Savastre



Subsemnata, BRUMĂ I. FLORENTINA VIORICA, având funcţia de GREFIER ta Tribunalul 
Tulcea, CNP domiciliată în mun.Tulcea, cunoscând prevederile art. 326 din Legea
286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună 
cu familia* 1) deţin următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

NU ESTE 
CAZUL

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

NU ESTE 
CAZUL

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

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte m ijloace de transport 
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

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

autoturism DACIA LOGAN 1 2011 cumpărat

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
NU ESTE CAZUL



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

Data instrainarii Persoana către 
care s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

NU ESTE CAZUL

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

NU ESTE CAZUL

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

NU ESTE CAZUL

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
B .R .D 2016 2021 60 000 L E I

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

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



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa

Serviciul prestat / 
Obiectul generator de 
venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular -
-

1.2. Soţ/soţie -
-

1.3. Copii -
-

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / 
Obiectul generator de 
venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
BRUMA FLORENTINA 
VIORICA

Tribunalul Tulcea, 
str,Toamnei, nr.15 GREFIER 39 651 lei

1.2. Soţ/ soţie
BRUMA GABRIEL I.G .P .R . -  S .P.D .D . 

TULCEA AGENT POLIŢIE 43 200 LEI

1.3. Copii
BRUMA DE LI A 
ANDREEA

ALOCAŢIE 1008 LEI

BRUMA DA VID GABRIEL ALOCAŢIE - 1008 LEI

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular -

-

2.2. Sot / soţie -

-

3. Venituri din cedarea fo osîntei bunurilor
3.1. Titular -

-

3.2. Sot / soţie -

-

4. Venituri din investitii
4.1. Titular -

-

4.2. Sot / soţie -

-

5. Venituri din pensii
5.1. Titular -

5.2. Sot / soţie -

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular -



6.2. Sot / soţie -

7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
7.1. Tituiar -

7.2. Sot / soţie -

7.3. Copii -

8. Venituri din alte 
surse
BRUMĂ FLORENTINA 

VIORICA

PREFECTURA TULCEA Locţiitor Birou Electoral de

Circumscripţie Comunală 4300 lei 
Jurilovca, jud. Tulcea

8.1. Titular -

8.2. Sot / soţie -

8.3. Copii -

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

Data completării Seiwfatural
09 iunie 2017
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Subsemnatul, Chirea I. Panait Cătălin având funcţia de Specialist IT la Tribunalul Tultea, GNP 
domiciliat în Tulcea, , cunoscând prevederile art. 326 din Legea 286/2009 vizând
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia* 1) deţin următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota
parte

Modui de 
dobândire

Titularul *2)

Corn. Mihail 
Kogălniceanu

1 2000 _l 0 nS 130% Moştenire Chirea Panait Cătălin

Corn.
Turcoaia

i 20 IC 2.32 Ha 100% Moştenire Chirea Panait Ca~aiir.

Corn.
Turcoai a

i 2010 0.21 Ha 50% Moştenire Chirea Panait Cătălin; Slabu 
Ionel

Corn.

Turcoaiă
î 2010 0.27 Ha 25* Moştenire 

părţi egale
Chirea Panait Cătălin;Slabu
Ionel;Iordan Bita;Stcian Didina;

* 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 numeie coproprietarilor.

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tu]cea - 2006 52 m2 100^ Moştenire Chirea Panait Cătălin
T u J. cea 1 2014 37 m2 oO i—1 Cumpărare Mi1c s Silvia
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, 

cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

i Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Hyundai 1 2008 Credit (Achitat 2014)

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

Data înstrăinării Persoana către care 
s-a instrainat

Forma înstrăinării Valoarea



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

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

Institutia care 
administreaza sî 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
BRD SUCURSALA TULCEA 2009 - 16.000,00
CEC SUCURSALA TULCEA 2007 2017 45.000,00
BT SUCURSALA TULCEA 2007 - 8.700,00
BRD SUCURSALA TULCEA 2007 - 3.000,00

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul TRIBUNALUL TULCEA, Toamnei 15 SPECIALIST IT/SALARIU 76.372,00
1.2. Sot/ şotie SPITALUL JUDEŢEAN TULCEA/STR. 

1848 NR 32
PSIHOLOG / SALARIU 36.631,00

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE 
ŞI PSIHOTERAPIE 
MILOS SILVIA TULCEA / STR. 1848 
NR 14 BL. ANL SC. A, Ap. 8

PSIHOLOG CLINICIAN 
PRINCIPAL 
PSIHOTERAPEUT / 
VENIT

15.197,00

1.3. Copii DIRECŢIA ASISTENTA SOCIALA / 
IBEROM

ALOCAŢIE COPIL 756,00

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

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular
4.2, Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular Aqricola ASM SRL, Arenda 10.452,00

Com. Mihail Koqălniceanu
6.2. Sot / soţie

7. Venituri din premii si din ocuri de noroc
7.1. Titular
7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătafia
09 Iun 2017
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Subsemnata, BORDEI ŞT. LI LIANA, având funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea, CNP 
domiciliată în mun. Tulcea, , cunoscând prevederile art. 326 din Legea 286/2009 vizând
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia* 1) deţin.,urj^totfre:le:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

—

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

—

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte m ijloace de transport care sunt supuse 
înm atriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Hyundai 1 2015 cumpărare
Autoturism MAT1Z 1 2006 cumpărare

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
—

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

Data înstrăinării Persoana către care 
s-a instrainat

Forma înstrăinării Valoarea
-----

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



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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

—

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

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

n otă :
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

—

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
—

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular
- - -

1.2. Soţ/soţie
—

1.3. Copii
—

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
BORDEI ULIANA TRIBUNALUL TULCEA salariu 37.452
1.2. Sot/ soţie
BORDEI CONSTANTIN SC ENERGOTERM SA Salariu 31.581

1.3. Copii
BORDEI TEODOR ALOCAŢIE MINOR 756
2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular
—

2.2. Sot / soţie
BORDEI CONSTANTIN PF BORDEI CONSTANTIN activităţi independente 5400
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
—

3.2. Sot / soţie
—

4. Venituri din investitii
4.1. Titular
—

4.2. Sot / soţie
—

5. Venituri din pensii
5.1. Titular
—

5.2. Sot / soţie
—

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular
—

6.2. Sot / soţie
—

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

7.2. Sot / soţie
—

7.3. Copii
—

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie
—

8.3. Copii
—

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

Data completării Sem/fatura



Subsemnata BALABAN S.DANIELA, având funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea,\£Nfc‘ ' , domiciliată
în Tulcea, . cunoscând prevederile art. 326 din Legea 286/2009
vizând Codul pena! privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*!.) deţin 
următoarele:

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

I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.______________ ____ _________________________________________________________ ______________ ________________________
Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

NU ESTE 
CAZUL

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

civil.
*2) La "Titular'1 se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), tar 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 
i dobândire

Titularul *2)

NU ESTE 
CAZUL

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport care sunt supuse 
înmatriculării, potrivit legii ______________ ___________ _____________ ______________ ___________ __________ ______________
Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândirei
NU ESTE CAZUL

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

NU ESTE CAZUL

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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

NU ESTE CAZUL



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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

NU ESTE CAZUL
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 ş i împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 de euro 

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

L NU ESTE CAZUL

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular NU ESTE CAZUL

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul | Venitul anual încasat 
generator de venit i

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul |
BALABAN
DANIELA

TRIBUNALUL TULCEA, 
STR. TOAMNEI, NR. 15, 
JUD.TULCEA

GREFIER 40.843 LEI

1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular !

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular I

6.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii
|

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular 
BALABAN DANIELA

PRIMARIA VALEA ! INDEMNIZAŢIE FUNCŢIE 
NU CARI LOR, JUD.TULCEA ! LOCŢIITOR BECC

4.219, LEI.

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii
1

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

Data completării Sgfflnătupa
09.06 2017



Subsemnata Adeiina Z. Sava, având funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea, CNP domiciliată în
Tulcea, , cunoscând prevederile art. 326 din Legea 286/2009 vizând
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*l) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţ ă r i . ____________ ______________________ _________________________________________________________________________

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

NU ESTE 
CAZUL

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea Apartament 2013 70 mp Vânzare- 
cumpărare

Adeiina
Sava

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, m aşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte m ijloace de transport care sunt supuse 
înmatriculării, potrivit legii_____________________ _______________________________________________________________________
Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire

NU ESTE CAZUL

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

NU ESTE CAZUL

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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

Imobil garsonieră 09 august 2016 Ghineţ Aurelia vânzare 20.100 lei



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

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

Institutia care 
adminîstreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

NU ESTE CAZUL

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

NU ESTE CAZUL

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
BRD - GROUPE SOCIETE 
GENERALE SA

2013 2043 50.000 Euro

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular NU ESTE CAZUL

1.2. Soţ/sotie NU ESTE CAZUL

1.3. Copii

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



NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
SAVA ADELINA TRIBUNALUL TULCEA, 

STR. TOAMNEI, NR. 15, 
JUD.TULCEA

GREFIER 35.041 LEI

1.2. Sot/ soţie
SAVA CRISTIAN WRIGLEY ROMANIA MARKETING-

MERCHANDISING
CONFORM FIŞEI FISCALE

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular 
SAVA ADELINA

PRIMARIA PARDINA - 
BECC NR. 39

INDEMNIZAŢIE FUNCŢIE 
PREŞEDINTE BECC

3927 lei

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura
09 iunie 2017



0  J U l O ' i

Subsemnatul Stanciu G. Lucian Aurelian având funcţia de Specialist rn la  Tribunalul Tulcea, CNP 
domiciliat în cunoscând prevederile .art. 326 din Codul

penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere c ă  împreună cu familia*!) deţin următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

1 -1

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Bucureşti 1 20 09 62 l/i Credit 
Prima Casa

Titularui

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

coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

I I .  Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturism e, tractoaref maşini agricoie, şalupe, iahturi ş i alte m ijloace de transport care sunt 
supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire !
-autovehicul Loqan 1 2008 Credit auto

i autoturism Chevrolet Spark 1 2006 Act vanzare cumpăr j
. .  1

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
-

L. ■ ~ '

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

Data înstrăinării Persoana către care 
s-a instrainat

Forma înstrăinării Valoarea

! -

i



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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/vaîoare la zi i 
l|

BRD Tulcea Depozit Eur 2017 I1CCC '

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

-

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare !
GarantiBank 2016 2021 50000 j•••!

i1i
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fată de valoarea de piaţă din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi 
naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de 
cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/sotie

1.3. Copii '



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1 1. Venituri din salarii
' 1.1. Titularul Tribunalul TULCEA Specialist IT 75825
i Prefectura Tulcea alegeri 

comuna
Loctiitor BE Comunal 4300

1.2. Sot/ soţie

! 1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
; 3.1. Titular
i

3,2. Sot / soţie

1 4. Venituri din investitii
4.1. Titular

1 4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie ■

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

7. Venituri din premii si din jocuri de noroc
; 7.1. Titular i
1 i

7,2, Sot / soţie i
i !
! 7.3. Copii
-

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular !

i
8.2. Sot / soţie

8.3. Copii i
! i

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

Data completării 
09 iunie 2017

Semnătura



e

Subsemnatul, UNCU G. MIHAELA DELIA având funcţia de grefier sef secţie Civila la mbunalul Tulcea, CNP 
domiciliat în , cunoscând prevederile art. 292

din Codui penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu fapr)ili£*l) deţinyurmătoarele:

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

r
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.

* i )  Lă "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în căzui bunurilor în coproprietare, 
cota-oarte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri 

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea 1 2002 8 0 n .p . ov>OotH Cumpărăre 
la
licitaţie

u'NCU
MIHAELA
DELIA

- ci 2 2014 92 m.p. 1/2 Construcţie 
în regie 
proprie

'Jn cu 
Dumitru 
cota de 
1/2

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte m ijloace de transport care sunt supuse 
înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
, autoturism MITSUBISHI 1 2002 cumpărare

autoturism CITROEN C3 1 2003

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

■

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în u!1timeie
12 luni
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

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



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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

Emitent titlu / societatea 
n care persoana este 
acţionar sau asociat / 
oeneficiar de imprumut

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii em ise în beneficiui unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem  leasing ş i alte asemenea bunuri, dacă 
valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare |
OTP BANK 2016 2036 213000 RON j
ING BANK 2017 2022 63500 RON

COOPERATIVA DE 
CONSUM TULCEA

2017 2022 30000 RON

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

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

j Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasst

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
UNCU MIHAELA DELIA

1
SALARIU - 
TRIBUNALUL TULCEA

GREFIER 53648



1 1.2. Sot/ soţie

| 1.3. Copiii
2, Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

j-
3.2. Sot / soţie

r
4. Venituri din investitii
4.1. Tituiar

4.2. Sot / soţie
i

5. Venituri din pensii
5.1. Tituiar

5.2. Sot / soţie
-
6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie
__

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie

S.3. Copii

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

Data completării Semnătura
09 IUNIE 2017



Subsemnata LARIE C. ADRIANA-IONELA având funcţia de GREFIER la Tribunalul Tulcea, CNP 
domiciliată în TULCEA, cunoscând prevederile art. 326 din Legea
286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familiali) deţin 
următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

L o c.
Malcoci,
jud.
Tulcea

1 2016 57 7 m . p . 1/2 Cumpărare Larie 
Adriana &. 
Larie 
drăcos

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

TULCEA l 2007 50 m.p. 1/2 cumparare Larie 
Adriana & 
Larie 
Dragoş

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie i Modul de dobândire
Autoturism OPEL CORSA 1 2001 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 patrimoniu/ cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
NU ESTE CAZUL

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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

NU ESTE CAZUL

IV. Active financiare



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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

NU ESTE CAZUL 1

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

NU ESTE CAZUL

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
Credit Europe Bank 2007 2037 83945 FRANCI ELVEŢIENI
Banca Transilvania 2016 2021 20.000 LEI

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular
NU ESTE CAZUL
1.2. Soţ/sotie
NU ESTE CAZUL
1.3. Copii
NU ESTE CAZUL

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
LARIE ADRIANA-IONELA TRIBUNALUL TULCEA Grefier/salariu 40.722 lei

1.2. Sot/ soţie
LARIE DRAGOŞ-GEORGE U.M. 0337 TULCEA Subofiţer/salariu 39.425 lei
1.3. Copii
NU ESTE CAZUL
2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular
NU ESTE CAZUL
2.2. Sot / soţie
NU ESTE CAZUL
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
NU ESTE CAZUL
3.2. Sot / soţie
NU ESTE CAZUL
4. Venituri din investitii
4.1. Titular
NU ESTE CAZUL
4.2. Sot / soţie
NU ESTE CAZUL
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
NU ESTE CAZUL
5.2. Sot / soţie
NU ESTE CAZUL
6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular
NU ESTE CAZUL
6.2. Sot / soţie
NU ESTE CAZUL
7. Venituri din premii si din ocuri de noroc
7.1. Titular
NU ESTE CAZUL
7.2. Sot / soţie
NU ESTE CAZUL
7.3. Copii
NU ESTE CAZUL
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
Larie Adriana-Ionela Prefectura Tulcea Locţiitor Birou Electoral de 

Circumscripţie Comunală 
Slava Cercheză, jud. 
Tulcea

4300 lei

8.2. Sot / soţie
NU ESTE CAZUL
8.3. Copii
LARIE MEDEEA-MARIA AJ.P.S. Tulcea alocaţie 1008 lei
LARIE MATEI-GEORGE A.J.P.S. Tulcea alocaţie 1008 lei

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

Data completării 
09 iunie 2017

Semnă/tura.



Subsemnaţii! ROŞU P. GABRIEL având funcţia de grefier iu Tribunalul Tulceg, CNP ' 
, domiciliat în , cunoscând prevederile art. 326 din

LecjRft 286/2009 vizând Codui penel privind falsul în deciaraţli, declar pe propria răspundere^ că 
împreuna cu familia" 1) deţin următoarele:

*1) Piin familie se nţileţje soţul/sot;a şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I ,  Bimu r imobil»
1. Terenuri 
NOTA:
Se vcr declara inclusiv cele afia :e ’r ?*!te ţări.

Adresa sau | Categorici j Anul 
zona ! i dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul
*2)

Con"; jT-ii. 
M.hail
Kogeiniceanu,
judeţul
Tulcea

intravi:an
1996 2.000*)n r coproprietar

Cumpărare Roşu P. 
Gabriel şi 
Roşu 
Mihaela

i

* Cij.ecjoriile indicate sur',*:: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (A) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, 
d3că se afla în circuitul civil.

*2' La ’T iular' so ner^icneaiă, h  căzu! bunurilor proprii numţle prO'j::eta’ului (titulara, soţul/soţia, copilul), iar în cazul
bunurilor In ropronrie Wu-:, cokvperte şi numele coproprietari'or.

2. Clădiri
NOVĂ:
Se vor dtîdara inclusiv cele aflate în aite ţari.

Adresa sau
zona______
Comuna 
Mihai). 
Kogf'.inicei 
judelui 
Tul cet.

Categoria j Anul 
! dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul
*2)

intravilan
j 1996 
i

166 mp coproprietar Cumpărare Roşu P. 
Gabriel şi 
Roşu
Mihaela

i

. , 1 ................  i , .  ....................
* Categoriile indicate sunt: ( i )  apartament; (2) casă de locuit; (3} casă de vacanţă; (fi) spaţii comerciale/de producţie.
*2) Lii "Ttular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, n.jnele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 

b.irurikjr în capro p r iite . cota-parte şi numele coproprietarilor.

n . K urniri moh;is
1. A uto ve. /)icu>e/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte m ijloace de transport care 
sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Nr. de oueati j Aiul de fabricaţie 
i

Modul de 
dobândire

2. Bunuri sub formă da metefe preţioase, bijuterii, obiecie de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i 
ivjrnîsm&i'fca. obiecte care fac parte din patrimoniu! cu tu ra ! naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro
fJDTA:
£g v o . menţona :oa;s bunurile aflat? în proprietate, indiferent dacă e!s se rflâ sa j nu pe teritoriul României la momentul
cedară ii.

pEesalerfr sumar? I Anul dobândirii Valoarea estimată



III. Bunuri mobila, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro f isca re. n  bunuri imtbiEe 
înstrăinate în ultimele 12 iuri
Natura bunului 
instrainat

Data înstrăinării j Persoana către | Forma înstrăinări! | Valoare-: 
! care s-a instrainat 1 j

1i

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele afiate in bănci sau instituţii finarciare a:n străinătate.

Institutia care Tipul* valuta Deschis in anul
administreaza si
adresa acesteia

t
|

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 ceie aferente anului fiscal 
anterior).

2. Plasamente, investiţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă valoatea oe p>aţe însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota ce 
participare

Valcarea totala ia zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de veiodrs reţinute (tiSuri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în 
societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordatsîn nume personal.

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

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate In străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în hen^ dul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem  leasing ş i alte 
asemenea bunuri, daca valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contracta!: in anul Scadent la Va io a re

1
i ... .

VI. Cadouri, servicii sau avantaje ari mite 'gratuit sau subvenţionate fcfra de valoarea de 
piaţă din partea unor persoane, organizaţii, societăţi conierdah», regii a bonome, 
companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, 
credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât ceie ate amaîafcoruîuL a cai or vai'.'jare 
individuală depăşeşte 500 de euro*



Cine c re.c'izat verilji Sursa venitului: numele, 
«dresa

Sen/ici’j! prestat / 
Obiectul generator de 
venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular I
1

1.2. Sct/ăcîie
_____

1.3. Copii |
1
i

V II . Veninuri ciifr declaranti/loi si ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal 
închaiat (potriv it art. 41 din Legea nr. 571f20D3 privind Codul fiscal, cu modificările si 
corn relatărhe uKerlaaire)

mTA:
S* vor declara inclusiv ven irile  oiovemte din străinătate.

Cine s  r e a l i z a t  v e n i lu l  ; S u r s a  ve n itu lu i :
t N u m e l e ,  a d r e s a

Serviciul prestat/ j Venitul anual incasat
Obiectul generator de 
venit

1 . V e n i t u ri c in s a l a r i i 

1 .1 .  7  i tu iarul

Roşu P. Ga briei I Tribunalul Tulcca.
___  _i Str. Toamne: nr. 15
1 .2 ,  S o t /  î o t i e  i

T~

i ţ r e i i e r 42.184 lei

1.3. Copil

_2. Veţ din activităţi independente______________
2.1. Titular !

...i—
2.2. Sot, socie

3. .y ji'i'IV Ii.il 'J] c o d a r e a  f c lcsinVei b u n u r i ,c r
3.1. TitL’ltf

3.2. Sot / soţie

4. V'r ' iiU'i din investiţii 
4 Wu.ar

4 . 2 ,  S e t  / s o ţ i e

5. Venituri din pensi; _______
S7l. TXu:lv ' ~

5.2. / soţie

6. Venituri din act ivitati agricole_____
Ci.l .  T i a  a r ______ __________j_______________

6.2. S o t  / s e t i a

7. V&niiuri din premii si c n jocuri de noroc
____________,___1'___ ______

7.2. tot / sot'e I



7.3. Copii 1i
j

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular 1

1
8.2. Sot / soţie . . . .

8.3. Copii i1

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

Data completării 
9.06.2017



' '̂/,c *
Subsemnata Ţoni E. Elena, având funcţia de manager economic la Tribunalul Tulcea, CNP 

domiciliata în , cunoscând prevederile art. 326 din Legea
286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere c ă  împreună cu familia*!.) deţin 
următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota
parte

Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea, sola 
143. parcela 
2799

(1) extravilan 2002 1 ha 50% succesiune 1. Ţoni Elena 1/4
2.Ţoni Andreea Cristina 1/8
3. Ungureanu Ana Maria 1/8
4. Ţoni Carmen Nina 1/2

Zebil, com. 
Sarichioi 
jud. Tulcea

(3) 2010 2470
mp

50% succesiunc 1.Toni Elena 1/2
2.Radulescu Gamalet 
Aurelia 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.

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota
parte

Modul de dobândire Titularul *2)

Tulcea, (0 1990 50,8 mp 100% cumparare l .Ţoni Elena 2/3
2.Ţoni Andreea 
Cristina 1/6
3. Ungureanu Ana 
Maria 1/6

Zebil, com. 
Sarichioi 
jud. Tulcea

(2) 2010 99 mp 50% succesiune 1. Ţoni Elena 1/2
2. Rădulescu Gamaleţ 
Aurelia 1/2

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturism e, tractoare, maşini agricole; şalupe, iahturi ş i alte m ijloace de transport care sunt supuse 
înm atriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Renault Symbol 1 2006 Cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, obiecte care
fac parte din patrim oniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTA:



Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

Data înstrăinării Persoana către care 
s-a instrainat

Forma înstrăinării Valoarea

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

Banca
Transilvania

Depozite lei 2008-2013 72837

Banca
Transilvania

Depozit euro 2008 6204

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii em ise în beneficiu! unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem  leasing ş i alte asemenea bunuri, dacă 
valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fată de valoarea de piaţă din partea 
unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii



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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul r
Toni Elena Tribunalul Tulcea str. 

Toamnei nr.15
Salariu 89849

1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

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



7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura
iunie 2017



( V iJ  iw lw

|[2X ^ M W  »
Subsemnata TROFIMENCO Ş. ELENA, având funcţia de grefier-arhivar la Tribunalul Tulcea,' CNP 

domiciliată în TULCEA, , cunoscând prevederile art. 326 din Legea 28jŞ/?00ST vjzând Codul penal
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere c ă  împreună cu familiali) deţin următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

- - - - - -

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

- - - - - -

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

H , Bunuri mobile
I . Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport care sunt supuse 
înmatriculării\ potrivit legii

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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
- - -

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

Natura bunului 
instrainat

Data înstrăinării Persoana către care 
s-a instrainat

Forma înstrăinării Valoarea

- - - - -

IV , Active financiare



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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

- - - - -

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

- - - -

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
- - - -

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular - - -

1.2. Soţ/sotie - - -

1.3. Copii - - -



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

C in e  a  r e a l i z a t  v e n i tu l S u r s a  v e n itu lu i :  
N u m e l e ,  a d r e s a

S erv ic iu l  p r e s t a t  /  O b ie c tu l  
g e n e r a t o r  d e  v e n i t

V enitu l  a n u a l  i n c a s a t

1. V en itu r i  d in  s a la r i i

! 1 .1 .  T i tu la ru l T R O F I M E N C O  ELENA G R E F I E R  ARHIVAR- 
T R IB U N A L U L  T U L C E A

1 8 . 8 8 0  LEI

1 .2 .  S o t /  s o ţ i e - - -

1 .3 .  C op ii - - -

2. V en ituri  d in  ac t iv i ta t i  i n d e p e n d e n t e

2 . 1 .  l i tu l a r - - -

| 2 . 2 .  S o t  /  s o ţ i e - - -

3. V en itu r i  d in  c e d a r e a  fo lo s in ţ e i  b u n u r i lo r

3 . 1 .  T i t u la r - - -

3 . 2 .  S o c  /  s o ţ i e - - -

4 .  V en itu r i  d in  investit i i

j 4 . 1 .  T i t u la r - - -

i 4 . 2 .  S o t  /  s o ţ i e ... - - -

, 5 .  V en itu r i  d in  p e n s i i

5 .1 .  T i t u la r - - -

5 .2 .  S o t  /  s o ţ i e - - -

6 .  V en itu r i  d in  ac t iv i ta t i  a g r i c o l e

6 . 1 .  T i t u l a r - - -

6 . 2 .  S o t  /  s o ţ i e - - -

7 .  V en itu r i  d in  p r e m ii  si  d in o c u r i  d e  n o r o c

7 . 1 .  T i t u la r - - -

7 . 2 .  S o t  /  s o ţ i e - - -

7 . 3 .  Cop ii - - -

S .  V en itu ri  d in  a l t e  s u r s e

8 . 1 .  T i t u l a r - - -

i
. . ..

8 . 2 .  S o t  /  s o ţ i e - - -

8 . 3 .  C op ii - - -

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

Data completării 
09 iunie 2017

Semnătura



(Mii 0-tu
DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul, Ignat P. Georgeta având funcţia de grefier-arhivar, la Tribunalul Tulcea, CNP 
domiciliat în cunoscând prevederile art. 326 din Legea 286/2009 vizând Codul penal privind falsul
în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familiali) deţin următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

__________ -------- ------- ------- -------- --------

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

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

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

j Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

--------- ------
i1

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte m ijloace de transport care sunt supuse 
înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Ford Focus 1 2003 Bunul soţului înainte 

de căsătorie
Autoturism Volkswagen Golf 1 2009 Cum pa rare

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
-----

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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea



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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

Tipui Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
Banca Transilvania 2015 2020 47 000

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii



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

r:0TĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

L  Venituri din salarii
1.1. Titularul Ignat Georgeta Grefier-arhivar Tribunalul 

Tulcea
24.710

1.2. Sot/ soţie Ignat Valeriu Electromecanic
S.C. Nesand S.R.L. Tulcea

9.739

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folos’ntei bunurilor
3.1. Titular

3.2, Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
b.l. Titular

5.2. Sot / soţie

5. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

5.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

3. Venituri din alte surse
! S .l. Titular

S.2. Sot / soţie
,
! 8.3. Copii

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

Data completării Sefcnnătura
09 iunie 2017



Subsemnatul, MOLDOVANU GHE. FLORICA având funcţia de agent procedural la Tribunalul Tulcea, CNP 
domiciliat în cunoscând prevederile art, 326 din Legea

286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere c ă  împreună cu familia*l) deţin 
următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

—

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

—

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte m ijloace de transport care sunt supuse 
înmatriculării; potrivit legii

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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
—

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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea
—



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

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

Instîtutîa care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

—

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

—

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
—

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular —

1.2. Soţ/sotie —

1.3. Copii —



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
MOLDOVANU FLORICA TRIBUNALUL TULCEA salariu 13.605
1.2. Sot/ soţie
MOLDOVANU VIOREL CASA DE PENSII pensie 7.440
1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular — -

2.2. Sot / soţie —

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular —

3.2. Sot / soţie —

4. Venituri din investitii
4.1. Titular —

4.2. Sot / soţie —

5. Venituri din pensii
5.1. Titular —

5.2. Sot / soţie —

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular —

6.2. Sot / soţie —

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

7.2. Sot / soţie _ _ _

7.3. Copii —

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular —

8.2. Sot / soţie —

8.3. Copii —

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

Data completării

0 0  a -  z o / f '

Semnăfura
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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul ZIMBILSCHI N. DORIN având funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea, CNP 
domiciliat în cunoscând prevederile art. 326 din Legea 286/2009 vizând Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*l) deţin următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Sat Teliţa, 
comuna 
Frecaţei, jud. 
Tulcea

1 2012 327 mp 100% cumpărare Dorin
Zimbilschi

SatTeliţa, 
comuna 
Frecaţei, jud. 
Tulcea

1 2012 1673 mp 100% cumpărare Dorin
Zimbilschi

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Nu este 
cazul

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte m ijloace de transport care sunt supuse 
înm atriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Nu este cazul

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
Nu este cazul

QJUtA)rMf% 
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III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în ultimele 
12 luni
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

Teren agricol,
Sat Teliţa, comuna 
Frecaţei, jud. Tulcea 
(327 mp)

10.10.2016 Pascale 
Gheorghe 
Pascale Elena

Vânzare-
cumpărare

5.500 lei

Teren agricol,
Sat Teliţa, comuna 
Frecaţei, jud. Tulcea 
(1673 mp)

10.10.2016 Pascale 
Gheorghe 
Pascale Elena

Vânzare-
cumpărare

26.000 lei

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

Nu este cazul

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

Nu este cazul

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
Nu este cazul

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fată de valoarea de piaţă din partea 
unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăti naţionale sau instituţii



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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular Nu este cazul

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul Tribunalul Tulcea salariu 37.923 lei

1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii 1
1

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii



8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semn t̂uRa
09 iunie 2017
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Subsemnata MORARU I. NICOLETA având funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea, CNP domiciliat
în cunoscând prevederile art. 326 din Legea 286/2009 vizând Codul penal
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia* 1) deţin următoarele:

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

-

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea Casă de
locuit

2011 250mp 50% cumpărare MORARU
ALEN
SEBASTIAN

MORARU
NICOLETA

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte m ijloace de transport care sunt supuse 
înm atriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
autoturism Skoda fabia 1 2011 cumpărare

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
-

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

Data înstrăinării Persoana către care 
s-a instrainat

Forma înstrăinării Valoarea



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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

-

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

-

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
GARANŢI BANK 2010 2025 88.000 LEI
CETELEM 2015 2020 35.000 LEI

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/sotie

1.3. Copii

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.



Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul MORARU NICOLETA salariu 45.389 lei

1.2. Sot/ soţie MORARU ALEN 
SEBAST1AN

fără

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii
MORARU INGRID MARIA alocaţie 756 lei

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

Data completării SenUnătura
08 Iunie 2017



Subsemnata PARASCHIVA S. LĂDARU având funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea, CNP 
domiciliată în cunoscând prevederile art. 326 din
Legea 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*l) 
deţin următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

L o c .Găiceana, 
Jud.Bacău

O 2008 24 4 6 m .p . 1/3 moştenire Lădaru Ionel 
Eusebio 
Lădaru E. 
Gabriela 
Nechita C. 
Cătălin

Loc.Agighiol, 
Jud.Tulcea

3 2013 4 008 m .p . 3/8 Moştenire Lădaru 
Paraschiva 
Ganea Acsinia 
Ganea Ionuţ

L o c .Valea 
Nucarilor

1 2013 7 ha si 
2500 rn. p .

3/8 Moştenire Lădaru 
Paraschiva 
Ganea Acsinia 
Ganea Ionuţ

Loc.Tulcea 1 2013 2 ha 3/8 Moştenire Lădaru 
Paraschiva 
Ganea Acsinia 
Ganea Ionuţ

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Loc.Gă i ceana 
Jud.Bacău

2008 158 m .p . 1/3 Moştenire Lădaru Ionel
Eusebio
Lădaru
E .Gabriela
Nechita
C .Cătălin

Loc.Tulcea, 2013 6 0 2 m . p . 3/8 Moştenire Lădaru 
Paraschiva 
Ganea Acsinia 
Ganea Ionuţ

L o c .Tulcea, ] 2016 52,32 
m . p .

1/2 Cumpărare
directă

Lădaru I. 
Ionel Eusebio 
Lădaru 
Paraschiva



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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Natura Marca Nr. de bucati Anu! de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism OPEL ASTRA 1 2006 CUMPARARE

DIRECTĂ
Autoturism OPEL MOKKA X 1 2017 CUMPARARE

DIRECTĂ

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
NU ESTE CAZUL

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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

Im obil din
lo c . A g ig h io l, j  ud.
Tulcea (cot a
detinu ta  in
in d iv iz iu n e  -3/8)

2 2.05.2017 Căpaţână 
Lum iniţa Elena

Vânzare 25.000 l e i

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

B . R . D .
Sucursa la
Tulcea

2 Le i 2 015 5 0 0 0

BANCPOST
Sucursa la
Tulcea

2 Li 6: 1. 2 015 3500

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

NU ESTE CAZUL



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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
Consiliul Local Tulcea -  2016 2019 49.604 lei
D.I.A.P. |

j
|

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*

xSe exceptează de ia declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradu! I şi al Il-lea.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, i Serviciul prestat / Obiectul 
adresa j generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii [

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
LADARU PARASCHIVA TRIBUNALUL TULCEA SALARIU 41.484 LEI

dobânzi din 1.871 lei
hot. judecătoreşti

1.2. Sot/ soţie ii
LADARU IONEL EUSEBIO U.M. 02131 VICTORIA SALARIU 74.000 LEI
1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular | ]

J



3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
Ladaru Paraschiva Prefectura Tulcea Indemnizaţie alegeri locale 4300 lei

8.2. Sot / soţie
LADARU IONEL EUSEBIO U.M.02131 VICTORIA Normă echipament 3347 lei

Normă hrană 11.712 lei
c/val. chirie 2519 lei

8.3. Copii
Ladaru Amalia Ioana Alocaţie de stat 1008 lei
Ladaru Andreea Cristiana Alocaţie de stat 1008 lei

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

Data completării 
09 iunie 2017

Semnături



ah'-1O Ju
DECLARAŢIE DE AVERE

y i
Subsemnatul, CIUNGU St.LUCIA având funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea, CNP .-domiciliat în

cunoscând prevederile art. 326 din Legea 286/2009 vizând Codul penal privind 
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*l) deţin următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea, (3) 1990 1000 mp. 1/2 Moştenire
Şi
cumpărare

Ciungu 
Iulian şi 
Ciungu 
Lucia

Teren
intravilan
Malcoci

(3) 2016 1 Ha 1/2 Moştenire Ciungu
Lucia

Teren extravilan 
Tulcea,

(5) 2016 4500 mp. 1/2 Moştenire Ciungu
Lucia

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea, (2) 1990 120 mp. 1/2 Moştenire
Şi
construire

Ciungu 
Iulian şi 
Ciungu 
Lucia

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Dacia Sandero 1 2008 cumpărare

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată



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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

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

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 

adresa
Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Ciungu Lucia Tribunalul Tulcea, 

str.Toamnei, nr.15
grefier 53.664 lei

1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular
Ciunqu Iulian MAPN pensie 27.000 lei
5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
Ciunqu Lucica BEC Luncaviţa Indemnizaţie alegeri 4.300 lei
8.2. Sot / soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura
9 iunie 2017



DECLARAŢIE DE AVERE
li

Subsemnatul, IONIŞOR I.ELENA LAURA având funcţia de grefier, la Tribunalul Tulcea, 
domiciliat în cunoscând prevederile art. 326 din Legea 286/2009
vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familiali) 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.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

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

*2) La 'Titular1' se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, 
cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea



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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

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

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile u2uale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.
Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 

adresa
Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3, Copii



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

NOTĂ:
Sc vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul Tribunalul Tulcea,

str.Toamnei, nr.15
Grefier-aflat în CM 
salariu

40.485

1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura
9 iunie 2017



Subsemnat VASILE V. G AB RI E LA-VASI LI CA având funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea, CNP 
domiciliată în cunoscând prevederile art. 326 din Legea
286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia* 1) deţin 
următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Nu este
cazul

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte m ijloace de transport care sunt supuse 
înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
autoturism Ford Focus 1 2003 cumparare

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
Nu este cazul

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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

Nu este cazul

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

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



Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

Nu este cazul

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

Nu este cazul

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular
Nu este cazul
1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul Tribunalul Tulcea Str. 

Toamnei nr.15
grefier/salariu 36780 lei



1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii
VASILE ANDREI DAPS TULCEA 

VASILE EDUARD 
VALENTIN

alocaţie copii 
pensie alimentara

1008 lei 
6000 lei

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular ALEGERI LOCALE 2016 Preşedinte circumscripţie 

electorală
4212 LEI

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii

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

Data cornpieţăriiv. Semnătura



ş! ' \iSag ;'
Subsemnatul BALTEAN M. CAMELIA LILJANA având funcţia de EXPERT SUPERIOR la Tribunalul* Tulcea, 

CNP: domiciliat în cunoscând prevederile art. 326 din Legea
286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia* 1) deţin 
u r mătoa re le: -

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de
dobândire

Titularul *2)

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

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

TULCEA

CASA DE 
LOCUIT

2012 556 M.P. O
; 

O 
I 

, MOŞTENIRE URTOI 
(BALTEAN) 
M. CAMELIA 
LILIANA

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte m ijloace de transport care sunt supuse 
înm atriculării, potrivit legii

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

- - - - -

- - - - -

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

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

- - -

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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

- - - - -



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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

- - - - -

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

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

- - - -
- - -

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate,

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii em ise în beneficiui unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem  leasing ş i alte asemenea bunuri, dacă 
valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
- - - -
- - ~ -

- -- - -

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

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



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
BALTEAN M. CAMELIA 
LI LIANA

TRIBUNALUL TULCEA 
STR. Toamnei NR. 15

EXPERT SUPERIOR 50.071

1.2. Sot/ soţie
BALTEAN P. ADRIAN 
ROBERTO

BAROUL TULCEA 
STR. TOAMNEI NR. 15

AVOCAT 11.787

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura
Iunie 2017



Subsemnata Mocanu A. Liliana având funcţia de grefier şef secţie penală la Trmiriitijfi "tulcea, CNP: 
domiciliată în cunoscând prevederile art. 326 din

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

j
|

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea, 1 19 91 5 9,3 mp Cumpărare Mocanu
Florentin-
Daniel

Tulcea, 1 2010 4 0,14 mp moştenire Mocanu
Florentin-
Daniel

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şaiupe, iahturi ş i alte m ijloace de transport care sunt supuse 
înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucatî Anul de fabricaţie | Modul de dobândire
autoturism Mitsubishi COLT 

CZ3
1 2008 cumpărare

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

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



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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
CEC 2005 2020 30.000 lei
UNICREDIT TIRIAC 
BANK SA

2014 2019 25.000 lei

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular



1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii
i

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 1 Venitul anual incasat 
generator de venit |

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul !
Mocanu Liliana Tribunalul Tulcea Grefier 53147 lei
1.2. Sot/ soţie
Mocanu Florentin Daniel

-SC CORAL SRL TULCEA
inginer

38611 lei

1.3. Copii
Mocanu Vlad Ioan Alocaţia de stat 1008 lei
2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular |

2.2. Sot / soţie |
1

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
i 3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular |

i
' 4.2. Sot / soţie ! 11 ‘ t

i !
5. Venituri din pensii
5.1. Titular r !l

]
5.2. Sot / soţie

1
6. Venituri din activitati aqricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular i

8.2. Sot / soţie



8.3. Copii

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

Data completării 
09 iunie 2017

Semnătura



Subsemnatul/Subsemnata COSTEA I. CORINA DOINIŢA, având funcţia de grefier la 
Tribunalul Tulcea,CNP cu domiciliul în

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, 
declar pe propria răspundere că împreună cu fam ilia1) deţin următoarele:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri 
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titularul)

Loc. Babadag, 
jud.Tulcea

3 1981 1350 mp 3/8 moştenire Sluga Ştefana

* 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. Clădiri 
N O T A :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire

Titulara!)

Loc. Babadag, 
jud.Tulcea

(2) 1981 150 mp 3/8 moştenire Sluga Ştefana

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii 
comerciale/de producţie.
D Prin famihe se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
2) La ..Titular" se menţionează, în cazul bunurilor propriii numele proprietarului (titularul, 

sotul/sotia, 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 Volskwagen Jetta 1 2006 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 estimată
Nu este cazul

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 către care 
s-a înstrăinat

Forma
înstrăinării

Valoarea

Nu este cazul

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

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

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

Instituţia care 
administrează şi 
adresa acesteia

Tipul* Valuta Deschis în 
anul

Sold/valoare la zi

Nu este cazul

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

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

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

Emitent titlu/societatea în care Tipul* Nr. de titluri/ Valoarea totală la zi
persoana este acţionar sau Cota de



asociat/beneficiar de împrumut participare
Nu este cazul

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele
aflate în străinătate.

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

alte asemenea bunuri, daca 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 la Valoare
Raiffeisen Bank 2016 2026 10.000 lei

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:
numele,
adresa

Serviciul 
prestat/Obiectul 
generator de venit

Venitul
anual
încasat

1.1. Titular Nu este cazul

1.2. Soţ/soţie Nu este cazul

1.3. Copii Nu este cazul

*  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:
numele,
adresa

Serviciul 
prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul
anual

încasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titular
Costea Corina Doiniţa Tribunalul Tulcea Salariu 40.987 lei

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular Nu este cazul

2.2. Sot/sotie

Cine a realizat 
venitul

Sursa
venitului:
numele,
adresa

Serviciul 
prestat/Obiectul 

generator de venit

Venitul
anual

încasat

3. Venituri din cedarea fo osintei bunurilor
3.1. Titular Nu este cazul

3.2. Soţ/soţie Nu este cazul

4. Venituri din investitii
4.1. Titular Nu este cazul

4.2. Sot/sotie Nu este cazul

5. Venituri din pensii
5.1. Titular Nu este cazul

5.2. Soţ/soţie Nu este cazul

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular Nu este cazul

6.2. Sot/sotie Nu este cazul



7. Venituri din premii şi c in jocuri de noroc
7.1. Titular Nu este cazul

7.2. Sot/sotie Nu este cazul

7.3. Copii Nu este cazul

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular Primăria Babadag- BEC 

NR 2
Preşedinte BEC 
remuneraţie activitate

4.212,2 lei

8.2. Sot/sotie Nu este cazul

8.3. Copii Nu este cazul

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

Data completării 
7 iunie 2017

SvfmnâiînKa



Subsemnatul Mustafa-Tudor S. Sever, având funcţia de Specialist IT la Tribunalul Tufeea^GNP 
domiciliat în cunoscând prevederile art. 292 din Codul penai
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia* 1) deţin u r m ă t o a i ' d ş ) ' V

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

IV. Active financiare



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

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

Institutîa care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis 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 ş i împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 de euro 

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Mustafa-Tudor Sever Salariu - Tribunalul 

Tulcea
Specialist IT 76890 RON

1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii

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

Data completării Sentfrfâtura
09 iunie 2017



Subsemnatul Alexandru I Augustin Iulian, având funcţia de Specialist U  la TjjŞOTIafur 'Tijjcea, CNP
domiciliat în cunoscând

prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia* 1) 
deţin următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea 3 2016 93 7 mp 1/4 Cumparare Alexandru
Iulian,
Alexandru
Mirela,
Nechifor
Otilia,
Nechifor
Valentin

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea l 2006 52 mp 1/2 Cumparare Alexandru
Iulian,
Alexandru
Mirela

Tulcea 1 2014 64 mp 1/2 Cumparare Alexandru
Iulian,
Alexandru
Mirela

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte m ijloace de transport care sunt supuse 
înm atriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Opel Astra 1 2006 Cumparare

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



Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

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

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara indusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
CEC Bank 2014 2020 80000 RON
Banca Transilvania 2016 2020 50000 RON

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

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



Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Alexandru Iulian Salariu - Tribunalul 

Tulcea
Specialist IT 77613

1.2. Sot/ soţie
Alexandru Mirela Salariu - Liceul 

Tehnologic „Ion 
Mincu”

Profesor Conform FF

1.3. Copii
Alexandru Vlad Alocaţie de Stat Minor 1008 RON
2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea foiosintei bunurilor
3.1. Titular
Alexandru Iulian Chirie închiriere apartament 6050 RON
3.2. Sot / soţie
Alexandru Mirela Chirie închiriere apartament 6050 RON
4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii



8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnatara
09 iunie 2017



S)w I

ii v f f lH  _
S u b s e m n a t a  RAD E GHE. LAURA a v â n d  funcţia de grefier la Tribunalul T u l c e a ,  C.NP _  d o fr i ic i l ia tă  in

, cuno s  -ind p r e v e d e r i l e  a r t .  326 din  L e g £ a  2 8 6 / ^ 0 0 9  v iz â n d  

Codul penal pr iv in d  falsul în d e c la r a ţ i i ,  d e c l a r  p e  propria răspundere î m p r e u n ă  c u  f a m i l i a * ! . )  deţih ' y r m ă t o a r e l e :

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în rtraţii ierx^ •-

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

Adresa sau C a t e g o r i a Anul Suprafaţa Cote o a r l e M odul  d e T itu la r u l  * 2 )

zona d o b â n d ir i i d o b â n d i r e

1
...  • 1

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan .4} i de «i( alto categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul
civil.

' 2) "T Lular' se menţionează Vi cazul bunurilor proprii 1 . 1 ' ’ ar I 1 ilarul, 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
d o b â n d ir i i

Suprafaţa Cota parte M o du l d e  

d o b â n d i r e

T itu la r u l  * 2 )

—1T u l c e a ( l ) 2 0 0 0 4 9 , 9 : ' • : R ^ d e
^ e t . r i c - i  .?i 
R u d e  Laur-h___ (2 ) 2 0 1 0 1 i moşt f-:n i ;- Rade 
Pet 1 % ■

t
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă ele vi: ai . ; 1 ) soaţii comerciale/de producţie.
v2) La "Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, nuoelo proprietarului ( 1 ilarul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, 

cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri m obile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole ş ilupe, k rtvri ş i alte mijloace de transport care sunt supuse
înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca ! Nr. de bucal. Anul d e  f a b r i c a ţ i e M o d u l  d e  d o b â n d i r e

Autoturism Ford F o c u s 1 2007 c u m p ă r a r e

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de a l ? .  de cult, colecţii de a/tă şi numismatică, obiecte care 
fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror vale, n e însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se ain i n. pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii V a l o a r e a  e s t i m a t ă

III, B u n u r i  m obile, a c ă r o r  valoare d e p ă s e a l e  ,000 o . o i c  c a r e ,  si bunuri i m o b i l e  î n s t r ă i n a t e  î n  ultim e .j 
12 luni

Natura bunului 
instrainat

Data in st ra in ar i i Persoana către care 
s-a instrainat

F o r m a  in st ra in ar i i Valoarea



[V. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de im asiiţii, forme echivalente de economisire ş i investire, inclusiv cârdurile de 
credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTÂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii ?h;r :ia;e din străinătate.

Institutia care Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi
adrninistreaza si
adresa acesteia

- . .. . - .. -  ____ - .

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

2. Plasamente, investiţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5.C00 de euro 

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în strai lâta a.

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

Tipul Nr. de titiuri / cota de
participare

Valoarea totala la zi

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

3. A/te active producătoare de venituri nete, care înhumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an.

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i alte asemenea bunuri, dacă 
valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşre 5.300 de euro 

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

...... 1

-SI. Cadouri, servicii sau avantaje primit<; e, aţ ji- sau : ventionate fată de valoarea de piaţă din partec 
unor persoane, organizaţii, societăţi comnrdale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii 
viifjlice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite. curanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cei? al 
angajatorului, a căror valoare individualii deaăseste 500 de euro*

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciu! prestat / Obiectul
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

VI I .  Venituri ale declarantului si ale membrilor săi de famiiie realizate în ultimui an fiscal încheiat foc rivit 
art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare)



NOTĂ:
Ss vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

ic i tat / Obiectul 
genei, oi /enit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Htularul
Rade Laura Tribunalul Tulcea, 

str.Toamnei, nr.15, 
îud.Tulcea

Greii? 44929 lei

1.2. Sot/ soţie
Race Petrică Căpitănia Zonală Tulcea, 

str.Portului, nr.36, 
jud.'Tulcea

Căpitan specialist: de port 48548 lei

1.3. Copii
Rade Serqiu Alocaţi* c pi! 1008 lei
2, Venituri din activitati independente

j 2.1. lituiar

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. tituiar

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Tituiar

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricoie
6.1. Ticuiar

6.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund pc legi [ n. ve pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al
datelor menţionate.

Data completării Semnătura
09 iunie 2917



Subsemnata, TIMOFEI C. DANIELA având funcţia de grefier arhivar la Tribunalul Tulcea, CNP 
domiciliat în cunoscând prevederile art. 326 din Legea
286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*!.) deţin 
următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tuicsă l 2014 75, 94 1 0 0? Donaţie TIMOFEI C. 
DANIELA

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Natura Marca F nt. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
1

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

Data instrainarii i Persoana către care 
! s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea



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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

CEC B A N K - S U C .  
TULCEA

2 RON 2 1 . 0 1 . 2 0 1 4 3 5 . 3 9 4 , 0 0

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala ia zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1,1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii



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

N O T Ă :

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate,

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
TIMOFEI C. DANIELA SALARIU - TRIBUNALUL 

TULCEA
GREFIER ARHIVAR 23.068 RON

1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3, Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie

8.3, Copii

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

Data completării Sefnydfcura
9 iunie 2017



Subsemnatul, CHIRCEA V. CLAUDIA MONICA având funcţia de PRIM GREFIER la Tribunalul Tulcea, CNP 
domiciliat în cunoscând prevederile art. 326 din Legea

286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia* 1) deţin 
următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I .  Bunuri imobile
1, Terenuri 
N O T Ă :

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţari._______ __________ ______________________ ,______________________|______________________ _ _ _ _ ___________________
Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea. (3) 2002 248 mp. 1/2 vânzare- 
cum parare

Chircea Marian şi 
Chircea CI audia  
Mo  ni ca

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

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

2. Clădiri
N O T Ă :

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2 )

Tulcea, (2 ) 2302 8 9mp 1 / 2 construire Chircea Marian 
şi Ch ircea  
C  Iau di a 
M onica

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

I I .  Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport care sunt supuse

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Volkswagen Bora 1 2002 Van zare - 

cumpărare

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

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



Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
Raiffeisen Bank Tulcea 2011 - Descoperire card 120 Ron

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3. Copii



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1 Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Chircea Claudia Monica Tribunal Tulcea, 

str.Toamnei, nr.15
Prim grefier 72.912 lei

1.2. Sot/ soţie
Chircea Marian Penitenciar Tulcea, 

str.Babadag, nr. 142
Funcţionar public cu statut 
special

30.853 lei

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie
•

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii
Chircea Cristian Mădălin şi 
Chircea Rareş Marian

Copii minori Alocaţie de stat 1.512 lei

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

Data completării Semnătum
9 IUNIE 2017



DECLARAŢIE DE AVERE fj \ i ^ T '
li y • ti

Subsemnata Simionov T. Luciana, având funcţia de expert superior la Tribunalul Tulcea, CNP 
domiciliată în cunoscând prevederile art. 326 din Legea 286/2009 vizând (Qodjul penal privind
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*l) deţin următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Eforie
Nord

(3) 2007 502 1 / 2 Vânzare-
cumparare
(credit)

Simionov
Vasile,
Simionov
Luciana

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea, (2 ) 2007 322 mp 1 / 2 Vânzare- 
cumparare 
(credit)

Simionov
Vasile,
Simionov
Luciana

(1 ) 2016 62 mp 1 / 2 Vânzare- 
cumparare 
{credit)

Simionov
Luciana,
Simionov
Vasile

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte m ijloace de transport care sunt supuse 
înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Peugeot 1 2006 Vânzare-

cumparare
(credit)

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată



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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sotd/valoare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

Simionov Cătălin 
Alexandru

(3) 100% 53833,23

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

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

NOTĂ:
Se vor dedara indusiv ceie aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
Banca Transilvania Tulcea 2015 2032 225.185,10 lei
Garanţi bank Tulcea 2014 2019 43.200 lei
Garanţi ba nk Tulcea 2016 2035 140.100 lei

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

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



Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Simionov Luciana Tribunalul Tulcea str. 

Toamnei nr. 15
salariu 55063 lei

1.2. Sot/ soţie
Simionov Vasile Garda de Coastă 

Constanţa
salariu 49575 lei

1.3. Copii
Simionov Ioan Cristian C.J.P. Tulcea Pensie urmaş 4800 lei
Simionov Sabin D.A.S.P. Tulcea alocaţie 1020 lei
Simionov Maria D.A.S.P. Tulcea alocaţie 1020 lei
2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
Simionov Vasile Apartament str. Babadag închiriere 8400 lei
Simionov Vasile Spaţiu comercial str. 

ILCaragiale
închiriere 4800 lei

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5,2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie



7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura
9 iunie 2017



Subsemnata, SUTEU V.MARINELA având funcţia de GREFIER la Tribunalul Tulcea, CNP 
domiciliata în cunoscând prevederile art. 326 din Legea 286/2009 vizând Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere c ă  împreună cu familiali) deţin următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulrea,
Apartament 2014 5 6 mp 1/2 cumpărare Suteu

Marinela
Suteu
Alexandru

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

autoturism VOLKSWAGEN
GOLF

1 1998 cumpărare autoturism VOLKSWAGEN
GOLF

■
. . . .  _

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

I I .  Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport care sunt supuse 
înm atriculăriipotrivit legii

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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată



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

Data instrainarii : Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri ,/ cota de 
participare

Valoarea totala la zi

,

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

| j

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular



j 1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii

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

NO rĂ:
Se /or declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

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

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Suteu Marinela j Tribunalul Tulcea Grefier-salariu 39792 lei
1.2. Sot/ soţie
Suteu Alexandru Alberghi Ca pita ni SRL 

Boromio-Italia
Ospatar-salariu 12823 euro

1.3. Copii
Suteu Florina Diana alocaţie 1008 lei
Suteu Vlad Alexandru alocaţie \ 1008 lei
Suteu Darius Râul Alocaţie 1008 lei
2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular ,

2.2. Sot / soţie i
i

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular |

i 4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular i

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. litular 1

j
6.2. Sot / soţie ,

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

1
7.2. Sot / soţie 1 .......

7.3. Copii i

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular j

8.2. Sot / soţie



8.3. Copii

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

Data completării SenrnătuţBa
9 iunie 2017



Subsemnata Manolache M.Mihaela, având funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea, CNP 
domiciliată în cunoscând prevederile art. 326 din Legea 286/2009 vizând
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*!) deţin următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte m ijloace de transport care sunt supuse 
înm atriculării, potrivit legii

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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea



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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

2. Plasamente, investiţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

Raiffeisen Bank SA Refinanţare anul 2016 Anul 2021 65.000 lei

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul Manolache Mihaela Salariu 41743 lei

1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura
09 iunie 2017



Subsemnatul, DAFINOIU D. MARIAN având funcţia de GREFIER la TRIBUNALULTulcea.CNP 
domiciliat în cunoscând prevederile art. 326 din Legea 286/2009 vizând Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*!) deţin următoarele:

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

zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

SOMOVA TEREN 2 0 1 1 7 50 m p . *2 CUMPARARE DAFINOIU
MARIAN
DAFINOIU
CLAUDIA

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

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

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

Adresa sau 

zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

SOMOVA CASA DE 
LOCUIT

20 11 14 5 m p . Cumparare DAFINOIU
MARIAN
DAFINOIU
CLAUDIA

* 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. B un u ri m o b ile
1, Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculară,
po triv it legii

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

AUTOTURISM DACIA 1 2013 CUMPARARE

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată



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

Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.



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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fată de valoarea de piaţă din partea unor 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice 
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 
căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al ll-iea.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ:
5e vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 

Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titularul 
DAFINOIU MARIAN

TRIBUNALUL TULCEA SALARIU 42.946 lei

1.2. Sot/ soţie 
DAFINOIU CLAUDIA-

PENITENCIARUL TULCEA SALARIU 67.793 lei



GEORGIANA

1.3. Copii

DAFINOIU MARIA-LUIZA ALOCAŢIE 2284 lei

2. Venituri din activitati independente

2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2, Sot / soţie

4. Venituri din investitii

4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5,2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole

6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

7. Venituri din premii si din jocuri de noroc

7.1. Titular



DAFINOIU MARIAN BETANO, BETSTARS PARIURI SPORTIVE 32.400 lei

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

DAFINOIU MARIAN LOCŢIITOR BIROUL DE 
CIRCUMSCRIPŢIE 
ELECTORALA COMUNA 
LUNCAVIŢA

4.300 lei

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii

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

Data completării Semnătura

09 iunie 2017



Subsemnata GIUGARIU D. ELENA având funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea, CNP domiciliată
în cunoscând prevederile art. 326 din Legea 286/2009 vizând
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia* 1) deţin următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Jud. 
Tulcea

intravilan 2015 1000 m.p. 1/2 Cumpărare Giugariu
Florin
Giugariu
Elena

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) fuciu 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 căzu! bunurilor în coproprietate, 
cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea apartament 1997 60 m.p. 1/2 cumpărare Giugariu
Florin
Giugariu
Elena

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

I I .  Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturism e, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte m ijioace de transport care sunt supuse 
înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
autoturism Ford Mondeo 1 2002 cumpărare
autoturism Peugeot 1 2001 cumpărare

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată



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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

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

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

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



1.1. Titular

1.2. Soţ/sotie

1.3. Copii

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
GIUGARIU ELENA TRIBUNALUL TULCEA GREFIER 46.772
1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular



8.2. Sot / soţie

8.3. Copii

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

Data completării Setariătura
09 iunie 2017



Subsemnata TUDORICA I. ANGELA având funcţia de Consilier Superior la Tribunalul Tulcea/tîf#: 
domiciliat în cunoscând prevederile art. 326 din Legea 286/2009 vizând
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia* 1) deţin următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

,

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

'Tulcea, : (1) 2008 5 4 mp. Cumparare T u d o r i ca
Angela

!
f

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, Iahturi ş i alte m ijloace de transport care sunt supuse 
înmatriculării, potrivit legii

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

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea



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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

G a ra n ţ i  Bank (2) RON 2014 31400
NN A s i g u r ă r i (3) RON 2002 21327

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent ia Valoare
ALPHA BANK CONSTANTA 2008 31.10.2019 39000 EUR

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

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular j

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii



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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Tudorica Angela

Tribunalul Tulcea Consilier Superior 59253 lei
1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii

i 2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii
Despotide Cezar Victor Alocaţie 1008 lei

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

Data completării

9 -lumuJptf
Semnătura



Subsemnatul ALESANDRESCU I. LEONICA având funcţia de REFERENT SUPERIOR la Tribunalul Tulcea, CNP 
. domiciliat în ,cunoscând prevederile art. 326 din

Legea 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*l) 
deţin următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Sat
Caciulatu
Judeţul
Dolj

agricol 2015 2,77 ha integral moştenire Alesandrescu
Leonica

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

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea,

APARTAMENT 1982 54 M .P . 50% CUMPARARE ALESANDRESCU 
I. LEONICA 
DRUGA 
GRIGORE

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte m ijloace de transport care sunt supuse 
înmatriculării, potrivit legii

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

- - - - -

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată



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

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

- - - - -
- - - - -

IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econom isire ş i investire, inclusiv cârdurile de 
credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5,000 de euro 

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

- - - - -
- - - - -

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

- - - -
- - - -

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

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
BANCA GARANŢI 2011 2018 31.500 RON
BANK POST 2016 2019 8.000 RON

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

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



Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
ALESANDRESCU I. 
LEONICA

TRIBUNALUL TULCEA 
STR. TOAMNEI N R . 15

REFERENT SUPERIOR 23.860

1.2. Sot/ soţie

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular



8.2. Sot / soţie

8.3. Copii

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

Data completării 
$  Iunie 2017

Semnătura



D ECLARAŢIE DE AVERE # W '

;a \
Subsemnatul Lovin A. Mihai, având funcţia de Consilier Superior la Tribunalul Tulcea,CNP 

domiciliul in cunoscând prevederile art. 326 din Legea 286/2009 vizând Codui penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familiali) deţin următoarele:

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

I. Bunuri im obile
1. Terenuri 
n o tă :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea l i9se 81 1/2 Vanzare-
cumparare

Lovin
Mihai/Violeta

* 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. Autovehicule/autoturisme*, tractoare, maşini agricole,, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport care sunt 
supuse înmatriculării, potrivit legii

Matura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
autoturism Dacia 1 2005 vanzare -cumparare

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

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

III. Bunuri m obile, a căror valoare depăşeşte 3.J0Q de euro flecare, si bunuri im obile înstrăinate  în 
ultimele 12 luni
Matura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

IV. Active financiare



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

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

Institutia care 
administreaza si 

; adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la ;

1

* Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri ce rostiţii 
sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau a:te sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fîsca! anterior).

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la z\

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

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

NOTĂ:
Sc vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare
i

V I. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fată de valoarea de □iiii.itil din
partea unor persoane, organizatei, societăţi comerciale, regii autonome, com panii/socitatăti 
naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, deconf fii i de 
cheltu ieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de e a r :ş*

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / 
Obiectul generator de 
venit

Venitul anual incasa!

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii !
j :



VII. Venituri ale declarantului si ale m em brilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal m cheîat 
"potrivit arfc. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu m odificările si com pletările  
jlterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

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

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Lovin Mihai Tribunalul Tulcea salariu 59072
1.2. Sot/ soţie
Lovin Violeta Transif SRL salariu 26787

Coral SRL salariu 2547
1.3. Copii
_ovin Cristina-Gabriela - -

_ovin Alexandra- Mihaela Alocaţie 1008
2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

5. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

5.2. Sot / soţie

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

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

3. Venituri din alte surse
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie
1

3.3. Copii
.

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

Data completării Semnătura
09 iunie 2017



7%m

Subsemnata, Manole Ghe. Daniela Filica având funcţia de grefier statisţitian;\.la Tribunalul Tulcea, 
CiMP. domiciliat în cunoscând .Revederile art. 326 din
Legea nr,286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu 
familia*!) deţin următoarele:

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Kaci r. !3; 2015 47 4 mp moştenire Manole
Daniela
Filica

Macin / 5 > 2 C15 4,3 Ha moştenire Manole
Daniela
Filica

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

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

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

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Tulcea (1 ; 1387 68 mp cumpărat Kar.ole
Dumitru

Macin (2 ) 2015 98 mp moştenire Manole 
Danie la 
Filica

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

cota-parte şi numele coproprietarilor.

I I .  Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse 
înmatriculării, potrivit legii______________________________________________________________ ______________________
Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
autoturism Wolkswaqen Jeta 1 2008 cumpărat

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
NOTA:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.
Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

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



Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

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

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

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Soi d/va loare la zi

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

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

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

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

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) 
împrumuturi acordate în nume personal,

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i alte asemenea bunuri, dacă 
valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fată de valoarea de piaţă din partea 
unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii 
publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garant», decontări de cheltuieli, altele decât cele ale 
angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al Il-lea.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii



V II. Venituri ale declarantului si ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 
art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. Titularul
Manole Filica Daniela Tribunalul

Tulcea,str.Toamnei, nr.15
Grefier statistician 42.303 lei

1.2. Sot/ soţie
Manole Dumitru DRTV Bucureşti-Filiala 

Tulcea
subinginer 39.600 lei

1.3. Copii

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

,4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular

6.2. Sot / soţie

7. Venituri din premii si din ocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot / soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al 
datelor menţionate.

Data completării Semnătura
9 iunie 2017



Subsemnata Timofte T. Niculita, având funcţia de expert asistent la Tribunalul Tulcea, 
domiciliat în cunoscând prevederile art. 326 din Legea 286/2009 vizând
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia* 1) deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I . Bunuri imobile
1. Terenuri 
NOTĂ:

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Valea
Nucarilor

l 2012 5000 Omp 1/5 moştenire Nane Doina- 
Monica,Leonte 
Irina, Curtiu 
Aurelia, Lare 
Mariana

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul
civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, 
cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri
NOTĂ:

Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Somova 2 2000 10 Omp 1/2 Vanzare-
cumparare

Timofte P 
Niculae

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, 

cota-parte şi numele coproprietarilor.

I I .  Bunuri mobile
1 .  Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi aite mijloace de transport care sunt supuse

înmatriculării, potrivit legii
Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Volsvaqen 1 2005 cum pa rare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cu/t, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care
fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTA:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în ultimele 
12 luni
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea



IV . Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cârdurile de 
credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau 
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 de euro 

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu / societatea 
in care persoana este 
acţionar sau asociat / 
beneficiar de împrumut

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) 
împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing ş i alte asemenea bunuri, dacă 
valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

V I. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate fată de valoarea de piaţă din partea 
unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii 
publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale 
angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al Il-lea.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

V II. Venituri ale declarantului si ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 
art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat / Obiectul Venitul anual incasat
Numele, adresa generator de venit



1. Venituri din salarii
1.1. Titularul Tribunalul Tulcea, Str 

Toamnei Nr.15, loc. 
Tulcea

salariu 34190

1.2.Timofte P Niculae SC Aquaserv SA Tulcea 
Str. Rezervorului nr.2

salariu 23000

1.3. Timofte N Mihai Colegiul Economic Delta 
Dunării Tulcea, Str. 
Viitorului nr. 32

alocaţie 1008

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2.2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1. Titular Asociaţie Valea Nucarilor, 

jud. Tulcea
arenda 1750

6.2. Sot / soţie

7. Venituri din premii si din ocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot / soţie

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Sot / soţie

8.3. Copii
.j

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al 
datelor menţionate.

Data completării Semnătura
8 iunie 2017



Subsemnata, Răducu D. Mădălina, având funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea, CNP domiciliată îr
cunoscând prevederile art. 326 din Lege* 

286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere Mş|- împreună cu familia* 1) deţir 
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 
i zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

; Nu este 
cazul

j

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se află în circuitul civil. 
*2) ta "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota 

parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri 
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

! Adresa sau 
zona

Categoria Anul
dobândirii

Suprafaţa Cota parte Modul de 
dobândire

Titularul *2)

Nu e s te  
i 0 £ U 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 ş; numele coproprietarilor.

U . B u ru ri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi ş i alte m ijloace de transport care sunt supust 
înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Hyundai Elantra 1 2015 Cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă ş i de cult, colecţii de artă ş i numismatică, obiecte care fa< 
parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată
' Nu e s te  cazu l

I I I .  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3 .000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrăinate în ultim ele 11
iuoi__________________ ________________________ _______________________ _______________________ ________________________
Natura bunului 
instrainat

Data instrainarii Persoana către care 
s-a instrainat

Forma instrainarii Valoarea

au esi.e cazu l

IV . Active financiare



1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire ş i investire, inclusiv cârdurile de credit 
dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Institutia care 
administreaza si 
adresa acesteia

Tipul* valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

Nu este cazul

* Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente 
inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe ş i împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5 M  
de euro 

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu / societatea 
in care persoana este 
acţionar sau asociat / 
beneficiar de împrumut

Tipul Nr. de titluri / cota de 
participare

Valoarea totala la zi

Nu este cazul

* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3 
împrumuturi acordate în nume personal.

3. Aite active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
Nu este cazul

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii em ise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem  leasing ş i aite asemenea bunuri, cfac< 
valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare
Banca Transilvania Iulie 2015 Iulie 2018 (achitat integral 

în februarie 2017)
30.000 lei

VI. Cadouri, servicii sau avantaie primite gratuit sau subvenţionate fată de valoarea de piaţă din partez uroi 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, reoii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii public* 
româneşti sau străine, inclusiv burse, crediter garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cel? ak 
angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al Il-lea.

Cine a realizat venitu! Sursa venitului: numele, 
adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular Nu este cazul

1.2. Sot/soţie

1.3. Copii

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat ( pr-trmi 
art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare)



NOTĂ:
Ss vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul
..

Sursa venitului: 
Numele, adresa

Serviciul prestat / Obiectul 
generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii
1.1. litularul: 

Răducu Mădălina
Tribunalul Tulcea, str. 
Toamnei, nr. 15, judeţ 
Tulcea

Grefier Salariu -  34.569 lei 
Alocaţie locuinţă - 6.624 
lei

1.2. Sot/ soţie
i1

1.3. Copii j

2. Venituri din activitati independente
2.1. Titular

2,2. Sot / soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Sot / soţie

4. Venituri din investitii
4.1. Titular

4.2. Sot / soţie

5. Venituri din pensii
5.1, Titular !

5.2. Sot / soţie

6. Venituri din activitati agricole
6.1, Titular

6,2. Sot / soţie

7. Venituri din premii si din ocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Sot / soţie

7,3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular 
Răducu Mădălina

Biroul Electoral de 
Circumscripţie nr. 2 Oraş 
Babadaq

Locţiitor de preşedinte Indemnizaţie - 4.212,2 lei 
Decont transport - 922 lei

8.2, Sot / soţie

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet 
datelor menţionate.

Data completării 
07 iunie 2017

Semnătura


