
ITRIBUl\��lf L IAŞI 
DECLARAŢIE DE AVERE Nr. //4!!j.f2J!,1-,� .. 

din data de '25'·05·c!l.OR.0
···················

Subsemnatul/Subsemnata HUŢU CONSTANTIN având funcţia de SPECrAL1ST""'I'T-ta 

Tribunalul Iaşi CNP  domiciliul laşi, , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 

în declaratii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia'> deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

--

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

Suprafaţa Cota-
parte 

----
i---

Modul de Titularul' 
dobândirţ. ) 

------
� 

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

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

2. Clădiri

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

' 
Adresa sau zona 

Iaşi, 
�· 

1�· 4 

A- Anul li. ':( Co'ta-categorl.a* · Suprafaţa dobândirii parte
1 2001 80m" 50% 

Modul de�· Titularu12> dobândire 
contract de 
vânzare
cumpărare 

Huţu Carmen 

50% 

Huţu C-tin 

50% 

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

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









2.2. So\/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinfei bunurilor

3.1. Titular 

3 .2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investi/ii

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii

5.1. Titular 

5.2. SoVsoţie 

6. Venituri din activităţi agricole

6. l. Titular

6.2. Soţ/soţie 

,z· 

Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Cine a realizat venitul 

Nume, adresa generator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 

25.05.2020 



DECLARAŢIE DE A VERE 

TRIBUNAL. L IAŞI 
i/l. /IJ/J IJ0.2 O

Nr ........... "' •...•••••• 

. � ·06'·.2.0R. o 
din data de .•••••••••••••••••• 

Subsemnatul RUSU D ROBERT -DUMITRU 
.................................. , ···················································································································

Specialist IT Şef 
având funcţia de 

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

Tribunalul 

la ................................................................................................................................................... '

CNP !!,domiciliul Iasi, judetul Iasi ..................................................................................

............................................................................................................................................ ' ... ' ....... '

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 
cu familia I) detin următoarele: 

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

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

-

Adr�a sau zona Categoria* Anul ,, Suprafaţa 
dobAndirii 

9.500 
Agricol 2000 

m2 

Botosani, 

Intravilan 2019 479 m2 

Iasi, Iaşi,  

Cota-parte 

100 % 

100 % 

"· 

Modul de âotiândire Titularu11) 
. 

Contract de Rusu Robert 

donatie Dumitru 

Rusu Robert 
Contract de 

Dumitru 50% 
vanzare 

Rusu Anca 
cumparare 

Daniela 50% 

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

bumu·ilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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Categoria* Anul Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularu1l)dob§ndirii 

Rusu Robert 
Contract de 

83,75 Dumitru 50% 
Apartament 2009 100 % vanzare 

m2 Rusu Anca 
cumparare 

Adresa sau zona 

Iasi, Iasi, 

Daniela 50% 

Rusu Robert 
Contract de 

Casa de 105,82 Dumitru 50% 
2019 100 % vanzare 

locuit m2 Rusu Anca 

Iasi, Iaşi, 

cumparare 
Daniela 50% 

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

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

II. Bunuri mobile

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

-· 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 
lt..r. ··-· . 

Contract de vanzare 
Autoturism Renault Captur 1 2015 

cumparare 

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

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

NOTĂ: 

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

" . .  

.'�'''""'' 
Descriere sumară 

. ,  :,, ,  q �,� 
Anul dobândirii Valoarea estimata 

··-.. 

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

Natura bunului înstrlinat Data Persoana catre care 
Forma înstrăinării Valoarea înstrăinării s-a Înstrăinat � 

Pagina 2 din 7 





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

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

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

Valuta 

+ 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

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

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

Creditor;. 

BCR Iaşi - 

(credit prima casă) 

BCR Iaşi  

(descoperire de cont) 

BCR Iaşi  

(credit divers BCR) 

2009 

2010 

2019 

2039 57.000 EUR 

2039 20.000 RON 

2024 99. 047 RON

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

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

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

căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realjzat venitul 

1. I . Titular

1.2. Soţ/soţie 

Sursa venitului 
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�ervîciul prestat/Obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

încasat 







7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

RUSU BI.ANCA ELENA DAC I AJPIS, Iaşi Alocaţie 1.536 RON 

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

Data completării Semnătura 

26/05/2020 
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Subsemnatul/Subsemnata, 
de Specialist IT 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Baba Vasilica, 
la Tribunalul laşi, 

r---- ·-·-- - - ·-

TR 18 U NALU L IAŞî

Nr. .3 !4tr.f ie?:'?... I 
l 

din data de •• qt(!.�--!!/.?.�. / 

având funcţia 

CNP  domiciliul Iaşi,  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia 11 deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Supr:afaţa 

Cota-
parte 

Modul de 
Titularu11> 

dobândire 

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

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

2. Clădiri

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

Titularu1
2> 

dobândirii parte dobândire 

2015 50 1/2 
Vânzare- Baba Dorin şi 

I cumpărare Vasilica 
laşi. 

laşi, 
 

I 2012 48 1/2 
Vânzare- Baba Dorin şi 

cumpărare Vasilica 

-
. .  

* Categoriile indicate sunt: (I) apartament: (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţa; (4) spaţ11 comerciale/de

1 











7.2. Soţ/soţie 

Baba Dorin 
UAP România 

premii 7000 lei 
UAP Filiala laşi 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8. 1. Titular

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

02.06.2020 

Sermătura

··

6 



Subsemnatul 
de SPECIALIST IT 

DECLARATIE DE AVERE 

CROITORU ŞTEFAN 
la TRIBUNALUL IAŞI 

,avân�--
funcţia 

CNP  , domiciliul IAŞI,  

' 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie 
răspundere că împreună cu familia 1 > deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile

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

- ,.. Anul Adresa sau zona Categoria* dobândirii 

3 1992 

3 2010-2013 

Com. 
 Jud. Neamţ 

Com. Jud.laşi 

Corn. I 2017 

,, :.; 
, Cota-Suprafaţa oarte 

460mp 1/2 

700+311 1/1 mp 

2260mp 1/ 1 

Modul de 
-

Titularu11>

dobândire 
Yz Croitoru 

Vânzare Lucia Tamara 

Cumpărare Yz Croitoru 

Ştefan 

Vânzare Croitoru 

Cumpărare Ştefan 

Donaţie Croitoru 
Ştefan 

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

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

2. Clădiri

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

• ·-c: Anul Cota- Modulde ' 

Categoria* dobândirii Suprafaţa oarte dobândire Titularul2) Adresa sau zona 

Com.  Jud. Neamţ Y2 Croitoru 
Vânzare Lucia Tamara 

3 1992 60mp 1/2 Cumpărare Yz Croitoru 
Ştefan 

Corn. , Jud. Iaşi 2 2013 120 mp 1/ 1 
Vânzare Croitoru 

Cumpărare Ştefan 
..

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

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

II. Bunuri mobile

1 









NU ESTE CAZUL 

7 .2. Sot/sotie 
' 

NU ESTE CAZUL 

7.3. Copii 

NU ESTE CAZUL 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

8.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

8.3. Copii 

NU ESTE CAZUL 

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

Data completării 

............ 03.06.2020 ................. .

.......

s 



Subsemna tul/Subsemnata, 

de SPECIALIST IT 

DECLARAŢIE DE AVERE 

REBEGEA ANGELA 

TRIBUNALUL IAŞII 
Nr . ..f. /!i/J./ .lf!!}.... I 

. o�-06·$:Jll.J I
din data de .................. . 

, având funcţia 

CNP  

la TRIBUNALUL IASI 

, domiciliul IASI,  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia 1 > deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte fări.

Anul Adresa sau zona Categoria* 
;,,,dobândirii 

Cota-
Suprafaţa 

parte 
Modul de 

Titularu)'> odobândire 1, 

-

3 -intravilan 2007 327 mp 1/1 mostenire Rebegea Angela 
Iasi. 
 

1/3-Rebegea 
Angela; 

1 -agricol 2007 27700 mp 1/3 mostenire 
1/3-Chirila Com , jud. 

Botosani Constantin; 
1/3-Ionescu-
Chirila Ioana 

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

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

2. Clădiri

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

-

Anul , Cota- Modu}de H •' 

Categoria* ·suprafaţa I� Titularu12> 
' dobândirii parte dobândire 

2 - casa de locuit 2007. 56mp 1/1 Mostenire Rebegea Angela 

j 

I - apartament 2000 57 mp 1/2 cum parare 
Yi-RebegeaAngela; 

Adresa sau zona 

lasi, 

 Iasi. 
Yi-RebegeaTeodor 

- - ..

* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locmt; (3) casa de vacanţa; ( 4) spaţ11 comerciale/de

producţie. . . . . 
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele propnetarulm (titularul, soţul/soţia,

copilul). iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1 







Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul 
Sursa :venitului: · Serviciul p�estat/Obiectul Venitul anual
Numele, adresa generator de venit încasat 

1. Venituri din salarii

1.1. Titular 

REBEGEA ANGELA TRIBUNALUL IASI SPECIALIST IT 124560 

1.2. Sotfsoţie 

REBEGEA TEODOR 
COLEGIUL „GH.ASACHI" 

PROFESOR 50700 
IASI 

1.3. Copii 

REBEGEA IRINA ALOCATIE DE STAT ELEV 1540 

2. Venituri din activităţi independente NU ESTE CAZUL

3. Venituri din cedareafolosin/ei bunurilor NU ESTE CAZUL

4. Venituri din investiţii NU ESTE CAZUL

5. Venituri din pensii NU ESTE CAZUL

6. Venituri din activităţi agricole NU ESTE CAZUL

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc NU ESTE CAZUL
.. 

8. Venituri din alte surse NU ESTE CAZUL

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

Data completării Semnătura 

04.06.2020 



DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul, Apostu Constantin-Gabriel 
de Specialist IT la Tribunalul Iaşi 

1 RIBUNn_0L IAŞI 

I. t)�.LiJNr. •••• ··/· ��-· .••••••• 
; tJtr ·tJb•iL),lJ 
· din data de ••••.•..•••••••••••

, având funcţia 

CNP  , domiciliul , jud.laşi 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia 11 deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

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

Anul Adresa sau zona Categoria* dobândir.ii 

3 2015 

3 2015 

 

� 

1·� . .• 

!;Suprafaţa 

500 

500 

l:",cota-..... 
I' p�e :j 

1/2 

1/2 

r �o<\ulde Titularu11>
r;, dobândire

cumpărare Apostu Gabriel 

cumpărare Apostu Dorina 

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

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

2. Clădiri

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

Categoria*" An.ul ,,y .CoJa-� i7' Modul de- 'I 
!I TituJarul2> dobândirii Suprafafa 

·pmei': '��dobânaire ,,, 

Adresa sau zona 

 2 2015 92mp 1/2 cumpărare Apostu Gabriel 

 2 2015 92mp 1/2 cumpărare Apostu Dorina 

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

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

1 











Doamna nr.2A . .

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Apostu Ioana alocatie 984 lei 

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

Data completării Semnătura 

03.06.2020 
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DECLARA ŢIE DE A VERE 

TRIBUNALUL IAŞi 

Nr. _tfa/J:/.lf.!i! ... 
. tJt; · oc.2tJLJ 

din data de .................•. 

Subsemnatul, BABOI St. COSMIN , având funcţia 
de Specialist IT 

CNP  

la Tribunalul Iaşi 

, domiciliul IAŞI,  
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia0 deţin următoarele: 

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

I. Bunuri imobile

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

Corn.  jud. Vaslui 
1 2004 1.52 ha 3/8 

Baboi Cosmin 3/8 
succesiune Baboi Adela 3/8 

Baboi Emilia 2/8 

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

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

2. Clădiri

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

 Mun. Iaşi Jud. Iaşi 

2004 67mp 3/16 succesiune 

Baboi Cosmin 
3/16 
Baboi Adela 3/16 
Baboi Emilia 5/8 

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-pa1te şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile

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

1 









7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

... 04.06.2020 ... 

···· · 




