
Subsemnatul Petcu Răducu Clementin. având funcţia dc grefier la Tribunalul Tuteea, C N ^. 
domiciliat în . cunoscând prevederile din Legea,Tir. 286/2009 vizând
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

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

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi sau sindicale:
Preşedinte Sindicatul Fortuna Tulcea _____  _____  ____________
Preşedinte executiv Federaţia Naţională Sindicală Projust______________

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

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

Benefici anal de contract: Instituţia i Procedura lipul Data Durata Valoarea
numele, contractantă: prin care a contractului încheierii contractului totală a

prenumele/denumirea şi denumirea şi S fost contractului contractului
adresa adresa ! încredinţat 

contractul
Titular............. i j |
Sot/sotie..................... i i
Rude de gradul 1*1) ale i
titularului............................
Societătii
comerciale/Persoană fizică 

I autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi



civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfaşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamentale/Fundaţii/
Asociaţii*2)______________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul'soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



Subsemnatul. IONIŢĂ S. LUCREŢIA , având funcţia expert B.I.R.P. -  TRIBUNALUL TULCEA, CNP 
domiciliul cunoscând prevederile jri. .;26 din Legea nr. 286/
vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

ASOCIAŢIA PENTRU COOPERARE 
INTERNAŢIONALĂ DREPTURILE 

OMULUI MEDIERE ŞI ARBITRAJ 
BUCUREŞTI
DRM. PODU DÂMBOVITEI NR. 9D 
AP. 14
BUCUREŞTI SECTOR 6

PREŞEDINTE 4 300 LEI

2. Calitatea de membru în organele c 
autonome, ale companiilor/societăţii 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale alt<

e conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
or naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
3r organizaţii neguvernamentale:

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor
ASOCIAŢIA PENTRU COOPERARE 
INTERNAŢIONALĂ DREPTURILE OMULUI 

MEDIERE ŞI ARBITRAJ BUCUREŞTI 
DRM. PODU DÂMBOVITEI NR. 9D AF.14 
BUCUREŞTI SECTOR 6

PREŞEDINTE 0 LEI

3. Calitatea dc membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
ASOCIAŢIA PENTRU COOPERARE 
INTERNAŢIONALĂ DREPTURILE OMULUI 

MEDIERE ŞI ARBITRAJ BUCUREŞTI 
DRM. PODU DÂMBOVITEI N R . 9D AP.14 
BUCUREŞTI SECTOR 6

PREŞEDINTE 0 LEI

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia
contractantă

denumirea şi 
adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractulu

i

Data
încheierii

contractulu
i

Durata
contractulu

i

Valoarea 
totală a 

contractulu 
i

Titular............ 1 i



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

ION IŢA 
l u c r e t i a - 
BIROU DE  
MEDIATOR

ACT DE  
ÎNFIINŢARE  
OCTOMBRIE  
2010

9432 lei

individuale, cabinete
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organ izaţi i

ARBITRU/
MEDIATOR
LITIGII
MUNCĂ

ORDIN MM 
1100/8 
MARTIE 

2011

- - - 0 lei

neguvernamentale/Fundaţii
/ Asociaţii*2)

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

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării 
12 iunie 2017

Semnătura



Subsemnata. BRUMĂ I. FLORENTINA VIORICA, vând funcţia de GREFIER la Tribunalul 
Tulcea.CNP ; domiciliată în cunoscând prevederile ari. 326 din Legea nr. 286/2009 vizând
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes 
economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii ne guvernamentale:

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1. NU ESTE CAZUL

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

Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

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

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

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

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

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

NU ESTE 
CAZUL

Societăţi
comerciale/Pcrsoană fizică 
autorizată/ Asociaţii 
fam i 1 i al e/C abi nete 
individuale, cabinete 
asociate, societăti civile

NU ESTE 
CAZUL



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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



Subsemnata SAVASTRE F. DANIELA, având funcţia de G refier la Tribunalul T u lce a t 'tN g ’ 
domiciliat în cunoscând prevederile V'o din Legea nr. 286/2009 vizând Codul penal
privind lalsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

- - - -

- - - -

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

- - -

' - -

Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
- Membru Sindicat ..FORTUNA"

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular............. - - - - - -

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

- - - - - -

Societăţi
comerciale/'Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi



civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamentale/Fundaţii/ 
Asociaţii *2)___________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite ia pct. 5. Nu se declară contraclelc 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin, 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Sem nătura,
Daniela Savastre



Cl-Mţ) JtLi
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul, Chirea I. Panait Cătălin având funcţia de Specialist IT la Tribunalul Tulcea, CNP _  ̂
domiciliat în , cunoscând prevederile ari. 326 din Legea nr. 286/2009 vizând Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

--
Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

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

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

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.............
Soţ/soţie.....................
Rude de gradul I* 1) ale 
titularului.................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
fam i 1 i al e/C abi nete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi



civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamentale/F undaţii/ 
Asociaţii *2)

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

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



Subsemnata BALABAN S. DANIELA, având funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea, CNP 
domiciliată în cunoscând prevederile an. 32(> din
Legea nr. 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

NU ESTE CAZUL

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

NU ESTE CAZUL

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

MEMBRU AL SINDICATULUI FORTUNA TULCEA

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

NU ESTE CAZUL

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

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

Soţ/so ţie .....................
Rude de gradul I* 1) ale 
titularului.................

NU ESTE 
CAZUL

Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autori zată/ Asoc i aţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociatc. societăţi civile 
profesionale sau societăţi

NU ESTE
CAZUL



civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamentale/F undaţi i/ 
Asociaţii*2)

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



Subsemnata, BORDEI ŞT. L1LIANA, având funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea, CNP
, domiciliată în , cunoscând prevederile ari.

326 din Legea nr. 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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

de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

NU

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

NU

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

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

NU

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

numele, 
prenumele/denumirea şi 

adresa

Instituţia
contractant

ă:
denumirea 
şi adresa

Procedur 
a prin 
care a 
fost 

încredinţ 
at

contractu
1

Tipul
contractul

ui

Data
încheierii
contractul

ui

Durata
contractul

ui

Valoarea 
totală a 

contractul 
ui

Titular............. NU
S oţ/so ţie ..................... NU
Rude de gradul I* 1) ale 
titu larului.................

NU

Societăţi
comercial e/Persoană 
fizică
autorizată/Asociaţi i 
familiale/Cabinete

NU



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

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

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

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

Data completării Sfemnătura
9 tu



r\
V u A /&

Subsemnata Adelina Z. Sava, având funcţia de grefier Ia Tribunalul Tulcea, CNP domiciliată
în cunoscând prevederile ori. A^fodj&^efeea nr.
286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

NU ESTE CAZUL

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

NU ESTE CAZUL

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

MEMBRU AL SINDICATULUI FORTUNA TULCEA

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

NU ESTE CAZUL

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

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

Soţ/so ţie ..................... NU ESTE
CAZUL

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

NU ESTE 
CAZUL

Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autori zată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile

NU ESTE 
CAZUL



profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfaşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvernamentale/F undaţii/ 
Asociaţii*2)

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



Subsemnatul Stanciu G. Lucian-Aurel ian având funcţia de Specialist IT la Tribunalul Tulcea* C N ^i
domiciliat în cunoscând prevederile ari. 326 din Legea fief'.' 286/2009

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

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

Nu es '_e c a z u l

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

------ ;.............. ...........s---- -
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

a-L. .

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

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

i

z u l

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

| majoritar/minoritar:_____  _____________ ___________ _________ ____________________________ i__________
Beneficiarul de contract: 

numele,
| prenumele-'denumirea şi 
j adresa
I

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

i Titular............. Nu este 
cazul ...

S ot/so tie ..................... --------
pRude de gradul 1*1) ale 
i titularului................. -- -----
1 Socictăţi 

comereiale/Persoană fizică 
autorizată' Asociaţii 
fam i 1 i a 1 e/C abinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi



civile profesionale cu 
r ăspundere limitată care 

. desfăşoară profesia de 
; avocat/Organizaţii 

•îeguvemamentale/Fundaţii/
Asociaţii*2)______________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata LARIE C. ADR1ANA-IONELA.
domiciliată în

având funcţia de grefier
C i ' .

la Tribunalul ulcea. CNP 
cunoscând

prevederile ari. 70 
răspundere:

din Legea nr. 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

NU ESTE CAZUL
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor
NU ESTE CAZUL
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
MEMBRU ÎN SINDICATUL ..FORTUNA" TULCEA
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în 
cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:
NU ESTE CAZUL
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în 
derulare în timpul exercitării funcţiilor.mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat. local şi 
din fonduri externe ori încheiatc cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
majoritar/minoritar:

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

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

Soţ/soţie.................... NU ESTE 
CAZUL

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

NU ESTE 
CAZUL

Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii

NU ESTE 
CAZUL



neguvernamentale/Fundaţii/
Asociaţii*2)

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

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării 
09 iunie 2017

Semnăftura



Subsemnatul, UNCU G. MIHAELA DELIA vând funcţia de grefier şef secţie la Tribunalul Tulcea,CNP
domiciliată în cunoscând prevederile art. 292 din

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

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1.
_

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

asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală u 

contractului

Titular.............
Soţ/soţie.....................
Rude de gradul I* 1) ale 
titularului.................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autori zată/A soci aţii



, familiale/Cabinete 
! individuale, cabinete 

nsociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 

j civile profesionale cu 
j răspundere limitată care 
I desfăşoară profesia de 
j avocat/Organizaţii 

neguvemamentale/Fundaţii/
Asociaţii*2)______________

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

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

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

Data completării 
09 iunie 2017

Semnătfira



Subsemnata Ţoni E. Elena . având funcţia de manager economic la Tribunalul Tulcea, CNF 
domiciliata în cunoscând prevederile art. 326
din Legea nr. 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, dcclar pe propria răspundere:

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

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

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

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

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.............
Soţ/so ţie .....................
Rude de gradul I* 1) ale 
titularului.................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autori zată/A soci aţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi



civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamentale/Fundaţii/
Asociaţii *2)______________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



/  %' 1 /f a  •

(h
Subsemnatul ROŞU P. GABRIEL, având funcţia de grefier la Tribunalul Ţulcea, C.N.Pji 

domiciliat în cunoscând
prevederile i '* '■ din Legea nr. 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, 
declar pe propria răspundere:

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinuta Valoarea beneficiilor
i

___  . ............... . . i

1. Asociat sau acţionai' la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, 
grupuri ce interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii
neuuv emani ent ale:

Unitatea 
adresa -

- denumirea şi Calitatea detinută Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni

Valoarea totală 
a părţilor 
sociale şi/sau a 
acţiunilor_____

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

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
MEÎ-3P.U AL SINDICATULUI „FORTUNA"

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

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

ici arul de 
contract: 
numele, 

prenu T,e! e/den uni i rea 
şi adre?a

Instituţia Procedu
contractau ra prin

tă: care a
denumirea fost
şi adresa încredin

tat
contract

ul

Tipui
contractul

ui

Data
încheierii
contractu

lui

Durata
contractul

ui

Valoarea 
totală a 

contractu 
lui

Tituh:;..........
Sot/3o:;e.......2---J-,_____
Rud;: :.iv gradul I' 
ale titularului

----- -----

*!)



Societăţi
comercial e/Persoană 
fizică
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi 
civile profesionale sau 
societăţi civile 
profesionale cu 
răspundere limitată 
care desfăşoară 
profesia de 
avocat/Organizaţii 
ncguvemamentale/Fun
daţii/ Asociaţii *2)____________________________________________

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

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

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

Data completării 
9.06.2017

Semn^ţura



dk Q iu u/t

Subsemnata TROFIMENCO Ş. ELENA având funcţia de grefier-arhivar la TRIBUNÂLUI?TULCEA, CNP 
domiciliată în cunoscând prevederile urî. 326 din Legea

nr. 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

- - -

autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neeuvernamentale:
U nitatea - denumirea şi adresa - Calitatea detinută

-------------------------------------Valoarea beneficiilor
j - 'r .... ■ "

! 3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
MEMBRĂ IN CADRUL SINDICATULUI FORTUNA

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

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

majoritar/minoritar:
Beneficiarul de contract: 

numele, 
prenumele denumirea şi 

adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

! Titular............. - - - - -

Sot/solie ..................... - - - - - -

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

- - - - - *

i Societăţi
comcrciale/Persoană fizică 
autori zată/A soc ialii 
familiale/Cabinetc 

. individuale, cabinele 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi



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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării 

09 iunie 2017
Semnătura



Ita  /£:

Subsemnatul, Zimbilschi N. Dorin având funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea , CNP 
domiciliat în cunoscând prevederile an. 326 din Legea nr. 286/2009
vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

Nu este cazul

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

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

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular............. Nu este 
cazul

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



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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Smmătura



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

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

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

de acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

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

asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii ne guvernamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

Membru în Sindicatul Fortuna

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia
contractant

ă:
denumirea 
şi adresa

Procedura prin 
care a fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractul

ui

Data
încheierii
contractul

ui

Durata
contractul

ui

Valoarea 
totală a 

contractului

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



civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamentale/Fundaţi
i/ Asociaţii*2)___________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



Subsemnata PARASCHIVA S. LĂDARU având funcţia de grefier la Tribunalul T ulcea. CNP 
domiciliată în cunoscând prevederile ni 326 din Legea
nr. 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

NU ESTE CAZUL

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

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

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în 
derulare în timpul exercitării funcţiilor.mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi 

: din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
majori tar.'minoritar:

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular............. NU
S oţ/so ţie ..................... NU
Rude de gradul I* 1) ale 
titularului.................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 

; civile profesionale cu 
j răspundere limitată care



desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamentale/Fundaţii/ 
Asociaţii*2)

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării 
09 IUNIE 2017

Semnătura



Subsemnata, MOLDOVANU GHE. FLORICA având funcţia de agent procedural la Tribunalul 
Tulcea, CNP domiciliat în cunoscând
prevederile ari. 326 din Legea nr. 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 
propria răspundere:

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

Unitatea 
adresa -

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

NU

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

NU

i. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
MEMBRU IN SINDICATUL FORTUNA

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

NU

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

numele, 
prenumele/denumirea şi 

adresa

Instituţia
contractant

ă:
denumirea 
şi adresa

Procedur 
a prin 
care a 
fost 

încredinţ 
at

contractu
1

Tipul
contractul

ui

Data
încheierii
contractul

ui

Durata
contractul

ui

Valoarea 
totală a 

contractul 
ui

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

NU

Societăţi
c om ere ial e/Persoană 
fizică

NU



autorizată/Asociaţii 
fami li ale/C abinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamentale/F unda 
ţii/ Asociaţii*2)________

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

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

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

Data completării Semnătura
S j Q p Z O f f ' -



If

"
Subsemnata MORARU I. NICOLETA având funcţia de grefier la TRIBUNALUL TULCEĂ'GNP

domiciliat în cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr.
286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

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

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

Membru de sindicat în cadrul Sindicatului Fortuna

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.............
Sot/so tie .....................
Rude de gradul 1*1) ale 
titularului.................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi



civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţi i 
neguvemamentale/Fundaţii/ 
Asociaţii*2)______________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

08 Iunie 2017 Semnătura



Subsemnata VASILE GABRIELA VASILICA având funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea^ CNP 
domiciliată în

cunoscând prevederile ari. 326 din Legea nr. 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 
propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes 
economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii n e g u v e m a m e n ta le :________________

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

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

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

MEMBRU SINDICAT FORTUNA

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

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



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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării 
...........

SetnnăturJa



Subsemnatul. Ciungu St Lucia vând funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea,CNP domiciliată în
cunoscând prevederile an.  32o din Legea nr.286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, 

declar pe propria răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1.

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

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

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, cosultanţă şi civile, obţinute ori aflate în 
derulare în timpul exercitării funcţiilor.mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi 
din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
major i t ar/m i n o r i tar:

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

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



fam i 1 ia le/Cab i n ete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfaşoară profesia de 
a voc at/O rga n izaţ i i 
neguvernamentale/Fundaţii/ 
Asociaţii*2)_____________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării
9 iunie 2017



v - '?*) in
Subsemnatul BALTEAN M. CAMELIA LIL1ANA având funcţia de EXPERT SUPERIOR la TRIBUNALUL 

TULCEA, CNP domiciliat în cunoscând
prevederile ari. 326 din Legea nr. 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

- - - -

- - - -

- - - -
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companii lor/societăţi lor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:_______________ _______________________
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor
- - -
- - -
- - -
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular............. - - - - - -

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

- - - - “

Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile



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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



/?

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul, IONIŞOR I. ELENA LAURA având funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea,“CNP
domiciliat în cunoscând prevederile an. 326 din

xgea nr. 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular............
Soţ/sotie...................
Rude de gradul I* 1) ale 
titularului...............
Societăţi
comerciale/Pcrsoană fizică 
autorizată/A soci aţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi i



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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul l deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



ulcea.CNÎ*:Subsemnata Mocanu A. Liliana având funcţia de grefier şef secţie penală la Tribunalul Tul
, domiciliată în cunoscând prevederile art.

326 din Legea nr. 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

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

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

Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor
- Asociaţia de părinţii grădiniţa nr.4 

Tulcea, str.Sălciilor nr. 4A
membru fară

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

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.............
Soţ/soţie.....................
Rude de gradul I* 1) ale 
titularului.................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autori zată/Aso c iaţi i 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile



profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
a vocat/Organi zaţ i i 
neguvemamentale/Fundaţii/
A s o c i a ţ i i * 2 ) _________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



r ts lj/A  x )  .h-iW ‘1 ■̂/■J ' i r f '

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul. COSTEA I. CORINA DOINIŢA având funcţia de GREFIER la Tribunalul Tulcea, CNP
domiciliat în _ , cunoscând prevederile art. 326 din

Legea nr. 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

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

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

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

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



civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organ izaţi i 
negu vernamentale/F undaţi i/ 
Asociaţii*2)_____________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite ia pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



Subsemnatul, Alexandru Augustin-Iulian având funcţia de specialist IT la Tribunalul'Tulcea, GNP^'
domiciliat în cunoscând prevederile

art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: ^ ~

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes
-- --- - ------------------ Y --------- * ” —

Unitatea - denumirea şi adresa -

--------------- -------O

Calitatea deţinută
Nr. de părţi sociale sau de 
acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

Nu este cazul

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

* & __
Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

Nu este cazul

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
Sindiactul Fortuna Tulcea
Asociaţia Naţionala a Informaticienilor din Justiţie

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular............. Nu este 
cazul

Sot/sotie .....................
Rude de gradul 1*1) ale 
titularului.................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
familial e/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu



răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamentale/Fundaţii/
Asociaţii *2)_______________ _____________ ___________ ____________ ____________ ________________________

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

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

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



Subsemnatul, Mustafa-Tudor Sever având funcţia de specialist IT la Tribunalul Tulcea, CNP 
domiciliat în cunoscând prevederile act:.292. din Codul'■ V'V/'.Lllv .
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: ^

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

Nu este cazul

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

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

---------- > . . . »  W
Unitatea - denumirea şi adresa -

-- .1, —w M ■ — - |
Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

Nu este cazul

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
Sindiactul Fortuna Tulcea
Asociaţia Naţionala a Informaticienilor din Justiţie

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular............. Nu este 
cazul

*

Sot/sotie .....................
Rude de gradul I* 1) ale 
titularului.................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
familial e/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu



răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamental e/F undaţii/
Asociaţii*2)______________

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

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

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



[7W '<Şi ftjJ- -3 /

jj
Subsemnata TIMOFEI C. DANIELA, având funcţia de grefier arhivar la Tribunalul 

CNP domiciliată în . cimoseâtiu
prevederile ari. 326 din Legea nr. 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere:_______________________________ _____________ _____________
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes 
economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvemamentale:

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

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

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

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular............
Sot/soţie...................
Rude de gradul 1*1) ale 
titularului................
Societăţi
co m e rc i a 1 e./P c rs o a nă fizică 
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi



civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii/
Asociaţii*2)________________________________________________________________ _______ ___________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



Subsemnata RADh CHIT. LAURA având lunci:. Je grelici ii ! •ibunalul 1 ulcea, 
domiciliată în cunoscând prevederile
Legea nr. 2<S6'2()0C) \ izând Codul penal privind falsui în declaraţi’, declar pe propria răspundere:

d i n

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii societăi' naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes
^cconomie. precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau allo ort'.mi/aţii neguvcrnamcntale:__

„ . . . . Valoarea totală a\ r .  de părţi sociale sau de
uţiunil nitatea - denumirea şi adresa - 

Nu este ca/ul

C a l i t a t e a  d e l i m i t a părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare ş cMiirol ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii n e ţ iu v e r n a m e n ta le :____ __
Unitatea - denumirea şi adresa 
Nu este cazul

Calitatea detinutâ Valoarea benellciilor

Caliuuea de membru în cadrul asociaţiilor pn)fcM >nale vi/sau .indicalc: 
' Membru al Sindicatului ..Fortuna" Tulcca

4. Calitatea de membru în organele dc conducere, administrare şi control, retribuite sau ncrelribuite. deţinute în
cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic: _  _ ____________
Nu este cazul

I 5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridica, consultanţă şi ei\ ilc. obţinute ori aliate în 
; derulare în timpul exercitării funcţiilor.mandateioi sau demnităţi oi publice llnanţate de la bugetul de stat. local şi 
1 din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capii; I de stat sau unde staul este acţionar 

majoritar/minoritar: _  _______________ ________ __
DurataBeneficiarul de contract: 

numele, 
prenumele/denumirea şi 

adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

i Titular.... ........ _ ____
|_Soţ'soţie .......... ..........

Rude de gradul 1*1) ale
titu larului.................__
Noci etăţi
comerciale/Persoană lîzică 
autori zată/ Asoc i aţi i 
familiale'Cabineie 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 

| profesionale sau societăţi

Procedura 1 Tipii: 
prin care a i contractului 

fost i
î n c r e d i n ţ a t
contract'i! I

— 1

Data
încheierii

contractului
contractului

a

Valoarea 
totală a 

contractului



! civile profesionale cu 
| răspundere limitată care 
| desfaşoară profesia de 
j avocat/Organizaţii 
I neg irv e r na m e n t a 1 e/ F li nd a ţ i i / 
1 Asociaţii *2)_____________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte. asa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreuna cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţir: 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent d- modul de dobândire a acţiunilor.

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



Subsemnata Simionov T. Luciana, având funcţia de expert superior la Tribunalul Tulcea, CNP 
domiciliată în cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 vizând Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

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

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

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.............
S ot/so tie .....................
Rude de gradul I* 1) ale 
titularului.................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
aut o r i zată/A soc i aţ i i 
fam i 1 i al e/C abi nete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi



t

civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamentale/Fundaţii/
Asociaţii*2)________________________________________ _________________________________________________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Semnătura
3  iunie 2017



Subsemnatul, CHIRCKA V. CLAUDIA MONICA vând funcţia de prim grefier la Tribunalul Tulcea,CNP 
domiciliată în cunoscând prevederile ari. 326 din Legea nr. 286/2009 vizând Codul

penal privind falsul în declaraţii, dcclar pe propria răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

1.

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

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

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

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

1 majoritar/minoritar:
Beneficiarul de contract: 

numele, 
pren unic le/den tun i rea şi 

adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular............
Soţ/soţie...................
Rude dc gradul 1 * 1) ale 
titularului................
Societăţi
come reia Ic/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii



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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



n

Subsemnata, Manolache M.Mihaela, având funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea, CNP 
domiciliată în cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009
vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

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

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

Membru Sindicatul ..Fortuna”

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

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



civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamentale/F undaţii/
Asociaţii*2)______________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



Subsemnata Suteu V. Marinela având funcţia dc grefier la Tribunalul Tulcea. CNP 
domiciliata în cunoscând prevederile
vizând Codul penal privind falsu! în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
pârtilor sociale 
şi 'sau a acţiunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale alto ■ organizaţii neguvemamentale:
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea detinută 1 Valoarea beneficiilor

|
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi'sau s ndicale:

Membru Sindicat Fortuna

din Legea nr. 286/2009

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în 
cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului p o l i t i c : _______________ _______________

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.............
Sot/sotie.....................
Rude de gradul 1*1) ale 
titularului.................
Societăţi
comei ciale/Pcrsoană fizică 
autori /.ată/ Asoci aţi i 
familial e/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profcnonale sau societăţi



civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamentale Fundaţii 
Asociatii*2) _____  t —1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L— ---------1-----------1-----------1-----------1-----------■■ -.----------

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

soţul/soţia şi rudele dc gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pc acţiuni la care declarantul împreună cu soţul soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



Subsemnatul DAFINOIU D. MARIAN având funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea CNP 
domiciliat în cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 vizând Codul
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comercialc, ale regiilor 
autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii n e g u v e m a m e n ta le :_____ _____ ____ _____ _____ _______------- .-- 5—~--------------------2__________ ________^__ _
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea detinută Valoarea beneficiilor

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

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.............
Sot/sotie .....................
Rude de gradul 1* 1) ale 
titularului.................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabincte 
individuale, cabincte 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi



civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamentale/Fundaţii/
Asociaţii*2)__________________________________________ ______ _____________________________ _ _ _ _ _ _ _

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



Subsemnata GIUGARIU D. ELENA vând funcţia de grefier la Tribunalul Tulcea CNP 
domiciliată în cunoscând prevederile art. 326 din
Legea nr. 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere;

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

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

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

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

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în 
derulare în timpul exercitării funcţiilor,mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi 
din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
m aj o r i tar/m i n o r i t ar: __________________ ________________________ ________ ________________ ___________

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular.............
Sot/sotie.....................
Rude dc gradul 1*1) ale 
titularului.................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi



civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamentale/Fundaţii/
Asociaţii*2)______________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



Subsemnata, Tudorica I. Angela având funcţia de consilier superior la TribunalulTufcea, CNP 
domiciliat în cunoscând prevederile art. 326 din Legea
nr. 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

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

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

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

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aliate în 
derulare în timpul exercitării funcţiilor.mandatclor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat. local şi 
din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
m aj o r i tar/m i n or i tar: ____________________________________ ______________ _____________ ___________

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

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



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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractcie 
societăţilor comerciale pc acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin 
dc 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



Subsemnatul ALESANDRESCU I. LEONICA având funcţia de REFERENT SUPERIOR la Tribunalul 
Tulcea, CNP domiciliat în cunoscând
prevederile art, 326 din Legea nr. 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere;

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

- - - -

- - - -

- - - -

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

- - -

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

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

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

- - - - - “

Societăţi
comerciale/Persoană fizică 
auto rizată/A soci aţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile



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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



DECLARAŢIE DE INTERESE,
l ' M p #  u N ^ S x Iv ' //V^^Ţ-jr * / /

Subsemnatul Lovin A. Mihai, având funcţia de Consilier Superior la Triburiahil'-Tulcca. CNP
domiciliat în _ cunoscând prevederile n. .^06

din Legea nr. 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Unitatea - denumirea şi adresa - , . 1 Nr. de părţi sociale sau de Calitatea deţinuta . .1 acţiuni

Valoarea totală a 
părţilor socialo 
şi/sau a acţiunilor

j
i

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

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

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia
contractantă

denumirea şi 
adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţa 

t
contractul

Tipul
contractulu

Data
încheierii

contractulu
i

Durata
contractulu

i

Valoarea 
totală a 

contractulu 
i

Ţ tu Iar............ .....................
Soţ/soţie................... .........
Rude de gradul I* 1) ale
titularului...........................
Societăţi
comerciale/Persoană fizică
ajtorizată/Asociaţii
familiale/Cabinete



j~individuale, cabinete 
I asociate, societăţi civile 
I profesionale sau societăţi 
| civile profesionale cu 
! răspundere limitată care 
I desfaşoară profesia de 

avocat/Organizaţii 
neguvernamentale/Fundaţii

1 / Asociaţii*2)___________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai 
puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



Subsemnatul. Manole Ghe.Daniela Filica vând funcţia de grefier statistician la Tribunalul Tulcea,CNP
domiciliată în cunoscând prevederile ari. 326 din

Legea nr. 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

’ 1.
!

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

j asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvemamentale:______________ _______________________
Unitatea - denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

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

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenume le/denumi rea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

.... ■ — 1 
Valoarea
totală a

contractului

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

j

1



familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
a voc at/Orga n i zaţ i i 
neguvemamentale/Fundaţii/
Asociaţii*2)_______ _____

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

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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



Subsemnata Timofte T. Niculita având funcţia de expert asistent la Tribunalul Tulce^CNP 
domiciliat în cunoscând prevederile ai i. 326 din Legea nr. 286/2009
vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

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

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

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

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

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi
adresa

Instituţia
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular............
Soţ/soţie...................
Rude dc gradul I* 1) ale 
titularului...............
Societăţi
comere ia Ie/Persoană fizică 
autorizută/Asociaţii 
familia Ie/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi



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

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

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite Ia pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării Semnătura
8 iunie 2017

i

i



Subsemnata Răducu D. Mădălina, având funcţia de grefier la Tribunalul "Tuicea, CNP 
domiciliată în . - - -  - cunoscând prevederile

din Legea nr. 286/2009 vizând Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

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

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

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
şi/sau a acţiunilor

Nu este cazul

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

Calitatea deţinută ______________Unitatea - denumirea şi adresa - Valoarea beneficiilor
Nu este cazul

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

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

Nu este cazul

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

Beneficiarul de contract: 
numele, 

prenumele/denumirea şi 
adresa

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contractului

Data
încheierii

contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Titular............. Nu este 
cazul

S ol/so lie .....................
Rude de gradul 1*1) ale 
titularului.................
Societăţi
comercial e/Persoană fizică 
autori zat ă/ A s o c i aţi i 
familial e/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile



profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu 
răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvemamentale/F undaţii/
Asociaţii*2)_____________________________________________________________________________________

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

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin 
de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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


