A nexa nr. 1
D E C L A R A Ţ IE CU PR IV IR E L A V E N IT U R I ŞI PR O PR IE T A T E
Subsem natul/Subsem nata,

C arpenco

Elena

,deţinînd

(num ele, pren u m ele, n u m ăru l de identificare)

din
funcţia de Judecător de instrucţie în cadrul Judecătoriei C eadâr-Lunga,
data de
14.03.2012, ales/num it prin
D ecretul Preşedintelui VI-545 din
05.03.2012, din 08.04.2013 detaşată în Judecătoria C entru, declar
(tip u l şi n u m ă ru l actului)

pe proprie răspundere că îm preună cu soţia/soţ.al
(n u m ele ,p ren u m ele,n u m ă ru ld e identificare)

copiii m ajori: 1. C arpenco Cristina,19.07.1994;IDPN2008003012718, eliberat din
06.08.2012— liceu teoretic european;
2. V ictor C arpenco;04.12.1995;ID PN 2008003012707 eliberat din
05.09.2012— liceu teoretic european;
(num ele, prenum ele, anul naşterii, n u m ăru l de identificare)

şi persoanele aflate la întreţinerea m ea .........(n u m ele, p ren u m ele, anul naşterii, num ărul de id en tificare)

am urm ătoarele venituri realizate începînd cu 01.01.2013_ şi pînă la
şi urm ătoarele proprietăţi deţinute la m om entul declarării:

31.12.2013

I. VEN ITURI
Notă: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

Serviciul
prestat/obiectul
generator de venit
1. Venitul obţinut la locul de muncă de bază
1.1.
Titular salariu
Judecătoria Ceadât
Carpenco Elena
Lunga
Judecătoria Centru
detaşată: 14.06.1412.06.2015;
Cine a realizat
venitul

Sursa
venitului

1.2.Soţ/soţie

----------

1.3. Copii

------

1.4. Persoane
aflate
întreţinere----------------

Venitul încasat

103 576,15 lei(achitat); din care
4143,04 prima asigurare;
6214,57(asigurare socială);
14 932,26(impozit pe venit)
32; 878 lei(achiate), din care:
909,55 prime asigurare,
1 719,22(asigurare socială);
4 423,75 (impozit pe venit)
800 lei(achitat) la seminar din 2122 mai 2014 organizat;
428 lei(achitat) la seminar din 0102 octombrie 2014

la
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2. Venitul obţinut din activitatea didactică
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
3. Venitul obţinut din activitatea ştiinţifică şi de creaţie
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
4. Venitul obţinut din depuneri la instituţiile finan ciare, inclusiv la cele de peste hota re
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
5. Venitul obţinut din activitatea de reprezentant 1 statului în societăţile comerciale
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
...

1.3. Copii
...

6. Venitul obţinut din donaţii şi moşteniri
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
1.4. Persoane
întreţinere

aflate

la

...

7. Venitul obţinut din înstrăinarea sau deţinerea vjdorilor mobiliare şi a cotei-părţii în
capitalul social al societăţilor comerciale
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
...

1.3. Copii
1.4. Persoane
întreţinere

aflate

la

8. Venitul obţinut din înstrăinarea bunurilor nu ibile sau imobile
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
1.4. Persoane
aflate
la
întreţinere
...
9. Venitul obţinut din alte surse legale (pensii, bi irse, indemnizaţii, premii etc.)
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
1.4. Persoane
întreţinere

aflate

la

II. B U N U R I IM O BILE
1. Teren uri
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

Nr. cadastral
/localitatea

Categoria*

Anul
dobîndirii

Suprafciţa

Cotaparte

Valoarea
cadastrală

Modul de
dobîndire

Titularul

Categoriile indicate sînt: (1) agricol; (2) foresh,ier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte
categorii de terenuri care se află în circuitul civil.
*

2. Clădiri
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

A dresa

C ategoria*

A nul
dobîn
dirii

Suprafaţa

C 3t
a
pa rt

V aloarea
cadastrală

A ctul care
certifică
provenienţa
proprietăţii

T itu

258008,08
lei

Contract
de
donaţie
din
16.07.1999,
nr.1/2-1580;
Nr.cad.010051
11040101021
din 21.07.1999

Carp
enco
Elena

<
Mun.Chişinău
,str.Alba
Iulia,3,ap.21

1

1999

47,30 m .p .

1

larul
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* Categoriile indicate sînt: (1) apartament; (2) casă dz locuit; (3) vilă; (4) spaţiu comercial/de
producţie; (5) garaj; (6) altă avere imobilă.

III. B U N U R I M O B IL E
A utoturism e, cam ioane, rem orci, vehicule m otorizate, m aşini agricole,
m ijloace de transport naval, aerian şi alte m ijloace de transport care sînt
supuse înm atriculării potrivit legii
Tipul,
m odelul

A nul de
fabricaţie

M odul de
dobîndire

Anul
dobîndirii

Vale area (în lei)
onform
docui lentului care
certific ă provenienţa
pi oprietăţii

Locul
înregistrării

Nr. de
înregis
trare

T itu
larul

IV. A C TIV E F IN A N C IA R E
1. Conturi bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire
şi investire
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

D enum irea
instituţiei care
adm inistrează şi
adresa acesteia

Tipul*

Sum a,
valuta

Deschis în
anul

D obînda/D ividendul

Titularul

Categoriile indicate sînt: (1) cont curent sau e chivalente (inclusiv card, menţionînd tipul
acestuia); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fo nduri de investiţii sau echivalente, inclusiv
fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulai e.
*

2. Plasam ente, obligaţiuni, cecuri, cam bii,c[ertifieate de îm prum ut,
investiţii directe în m onedă naţională saik în valută străină
E m itent titlu/societatea în
care persoana este acţionar,
fondator sau
asociat/beneficiar de
îm prum ut

Tipul*

r> um ărul de
til luri/cota de
I larticipare

D obînda
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Categoriile indicate sînt: (1) hîrtii de valoare deţinutle (titluri de stat, certificate, obligaţiuni);
(2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) cecuri; (4) cambii; (5) certificate de
împrumut; (6) alte form e de investiţii directe.
*

3. Alte docum ente care incorporează drepturi patrim oniale
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. C O T A -PA R TE IN CAPITA LU L SO C IA L
O M E R C IA L E
A L SO C IE T Ă Ţ IL O R
Denumirea
întreprinderii

Sediul,
adresa
juridică

Tipul de
activitate

Valoarea de
cumpărare

Cota de
participare

Titularul

VI. D A I O RII
D ebite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii em ise în beneficiul unor
terţi, îm prum uturi şi credite
Notă: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

C reditor

C ontractat
în anul

Scadent la

R ata dobîns ii

Sum a iniţială

V aluta

D ebito
r

Prezenta declaraţie constituie act public şi ră°™ir>d potrivit legii pentru
inexactitatea sau caracterul incom plet al datelor m e p tif
D ata com pletării 16.03.2015

Sem năltur^
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