
DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA VENITURI ŞI PROPRIETATE

Subsemnatul, Teleucă Stelian, numărul de identitate______________ | deţinând funcţia de
judecător în cadrul Judecătoriei Botanica mun. Chişinău din data de 13.02.2006, numit prin 
decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 442-IV din 01.02.2006, şi începând cu data de 
09.12.2014 în cadrul Curţii de Apel Chişinău, numit prin decretul Preşedintelui Republicii

Teleucă
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numărul de identitate
aeciarne r>ropne răspundere ca, impr< 

, şi copilul minor Teleucă
suna cu

data
naşterii 15.04.2012, am următoarele venituri realizate începând cu 01.01.2014 şi până la 
31.12.2014 şi următoarele proprietăţi deţinute la momentul declarării:

I. VENITURI

Notă: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul Sursa Serviciul
venitului prestat/

obiectul
generator de

venit

Venitul
încasat

lei

1. Venitul obţinut la locul de muncă de bază
1.1. Titular
Teleucă Stelian Judecătoria 

Botanica, mun. 
Chişinău

exercitarea
funcţiei

146948,91

1.2. Soţ/soţie

3. Copii

4. Persoane aflate la întreţinere

2. Venitul obţinut din activitatea didactică
1.1. Titular
Teleucă Stelian Institutul 

Naţional al 
Justiţiei

formator 9463,32

1.2. Soţ/soţie

3. Copii

Venitul obţinut din activitatea ştiinţifică şi de creaţie
1. Titular

2. Soţ/soţie

3. Copii



4. Venitul obţinut din depuneri la Instituţiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

5. Venitul obţinut din activitatea de reprezentant al 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. Soţie

1.3. Copii

1.4. Persoane aflate la întreţinere

7. Venitul obţinut din înstrăinarea sau deţinerea valorilor mobiliare şi a cotei-părţi în capitalul social 
al societăţilor comerciale ________________________________
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

1.4. Persoane aflate la întreţinere

8. Venitul obţinut din înstrăinarea bunurilor mobile 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, burse, indemnizaţii, premii etc.)
1.1. Titular
Teleucă Stelian 560 dolari

t



C.N.A.S.
C.N.A.S.

pensie
indemnizaţie
alocaţie

SUA 
5500 
5400 
4430 lei

Teleucă

1.2. Soţ/soţie
...

1.3. Copii

1.4. Persoane aflate la întreţinere

II. BUNURI IMOBILE

1. Terenuri

Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate,

Nr. cadastral/ 
localitatea

Categoria
*

Anul
dobîndirii

Suprafaţ
a

Cota-parte Valoarea
cadastrală

Modul de 
dobîndire

Titularul

mun. Chişinău, 

f/n

3 2012 0,0706 ha 1/2 488593 lei contract de 
vânzare- 
cumpărare 
din 
12.12.2012

Teleucă

mun. Chişinău, 

f/n

3 2012 0,0706 ha 1/2 488593 lei contract de 
vânzare- 
cumpărare 
din 
12.12.2012

Teleucă
Stelian

4 2014 0,04 ha 1/2 nu este 
evaluat

Titlu de 
autentificare 
a dreptului 

deţinătorului 
de teren

Teleucă
Stelian

4 2014 0,04 ha 1/2 nu este 
evaluat

Titlu de 
autentificare 
a dreptului 

deţinătorului 
de teren

Teleucă

* Categoriile indicate sînt: (1) agricol; (2) forestier; (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.



Adresa Categoria
■k

Anul
dobîndirii

Suprafaţ
a

Cota-parte Valoarea
cadastrală

Actul care 
certifică 

provenienţa 
proprietăţii

Titularul

- - - - - - - -

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

III. BUNURI M OBILE

Autoturisme, cam ioane, remorci, vehicule motorizate, m aşini agricole, mijloace de transport 
naval, aerian şi alte m ijloace de transport care sînt supuse înm atriculării potrivit legii

Tipul,
modelul

Anul de 
fabricaţie

M odul de
dobîndire

Anul
dobîndirii

Valoarea (în 
lei) conform  
documentul 

ui care 
certifică 

provenienţa  
proprietăţii

Locul
înregistrării

Nr. de 
înregistrare

Titularul

autoturism,
model
„Mitsibishi”

autoturism,
model
„Toyota
Yaris”

2007

2005

contract de 
vânzare- 
cumpărare

contract de
vânzare-
cumpărare

2011

2014

100000

52000

Chişinău

Chişinău

Teleucă
Stelian

Teleucă

IV. ACTIVE FINANCIARE

1. Conturi bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire

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

Denumirea instituţiei care 
administrează şi adresa  

acesteia

Tipul* Suma, valuta Deschis în 
anul

Dobînda/
Dividendul

Titularul

1 (card 11 lei 2009 0 Teleucă
salarial) Stelian

1 (curent) 5000 lei 2012 0 Teleucă 
Г 1

1 (card) 4430 lei 2014 0
1-------- 1

Teleucă
româneşti

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



2. Plasam ente, obligaţiuni, cecuri, cambii, certificate de îm prum ut, investiţii directe în 
monedă naţională sau în valută străină

Emitent titlu/ societatea în care persoana 
este acţionar, fondator sau asociat/ 

beneficiar de îm prum ut

Tipul* Num ărul de titluri/ 
cota de participare

Dobînda

- - - -

*  Categoriile indicate sînt: (1) hîrtii de valoare deţinute (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

Contract de investire în construcţia spaţiului locativ nr. 24 din 19 septembrie 2014 încheiat cu 
„Basconslux” SRL cu privire la apartamentul nr. 24 din complexul locativ din mun. Chişinău, 
str. Ceucari.

V. CO TA-PARTE ÎN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

Denumirea Sediul, adresa Tipul de Valoarea de Cota de Titularul
întreprinderii juridică activitate cum părare participare

mun. Chişinău, str. fmanciar- 800 lei 160 acţiuni Teleucă
bancară Stelian

VI. DATORII

Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiul unor terţi, împrumuturi 
şi credite

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

Creditor Contractat Scadent Rata Suma iniţială Valuta Debitor
în anul la dobînzii

BC „Unibank” SA 2014 2039 10 anual 300000 lei Teleucă
Stelian

2014 2016 0 valoarea tranzacţiei în echivalentul în lei Teleucă
32760 Euro, din a sumei indicate în Stelian,
care achitat 9828 Euro la data achitării Teleucă

Euro

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

Data completării 5 martie 2015 Semnătura  ____


