DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA VENITURI ŞI PROPRIETATE
Subsemnatul/Subsemnata, Pavliuc Ghenadie Iosif, C/P 0972001893674, deţinând funcţia de judecător în
cadrul Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău din data de 15 august 2011, ales/numit în funcţie prin decretul
Preşedintelui Republicii Moldova din 14 iulie 2005, iar la 03 iunie 2010 numit în funcţia de judecător prin decretul
Preşedintelui Republicii Moldova nr. 225-V – până la atingerea plafonului de vârstă şi transferat de la Judecătoria
Donduşeni prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 248/18 din 24 mai 2011; prin decretul
Preşedintelui Republicii Moldova nr. 169 din 11 iulie 2012, fiind numit, prin transfer, în funcţia de judecător la
Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău; declar pe proprie răspundere că împreună cu soţia/soţul Carolina Pavliuc,
C/P 0983006014797, copiii minori: Bogdan, născut la 26 aprilie 2000, C/P 2008048006057; Gabriel, născut la 19
februarie 2005, C/P 2004500142226, şi persoanele aflate la întreţinerea mea: soţia – Carolina Pavliuc, fiul Bogdan
Pavliuc, fiul – Gabriel Pavliuc, am următoarele venituri realizate începând cu 01 ianuarie 2014 şi până la 31
decembrie 2014, şi următoarele proprietăţi deţinute la momentul declarării:
I. VENITURI
Notă: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Cine a realizat venitul Sursa venitului

Serviciul prestat/
obiectul generator
de venit
1. Venitul obţinut la locul de muncă de bază
1.1. Titular Ghenadie Pavliuc
salariu, premiu Înfăptuirea activităţii
Judecătoria
judecătoreşti
Buiucani,
mun. Chişinău
1.2.Soţ/soţie Carolina Pavliuc
IMSP AMT Ciocana,
salariu, premiu Profesarea medicinei
mun. Chişinău

Venitul încasat

suma venitului îndreptat spre achitare pentru
anul 2014: 142 650,63 lei.

Suma venitului îndreptat spre achitare pentru
anul 2014: 94 983,31 lei.

1.3. Copii
--------1.4. Persoane aflate la întreţinere
--------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 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. Soţ/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
--------1.2. Soţ/soţie
Cu titlu de pagubă
2190,51 lei – pentru repararea autovehiculului
Carolina Pavliuc
S.A. „Moldasig”
produsă de autovehicule
ca rezultat al accidentului
în traficul rutier produs la
10.12.2014 (RCA)

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/ Categoria*
Anul
Suprafaţa
localitatea
dobândirii
0100311.320
3
2008
0,0339 ha
mun. Chişinău
3
2014
0,154 ha
3415111263
raionul
Donduşeni,
satul Corbu

---

---

---

---

Cota-parte
1.0

Valoarea
cadastrală
211 332 lei

Modul de
dobândire
procurat

1,0

2 238 lei

Contract de donaţie nr.
3401/14/8640 din
14.08.2014, nr. cadastral:
3415111263.01,02,03,04,
prin care Cordulean
Mihail şi Cordulean Nina
i-a transmis cu titlu gratuit
fiicei Carolina Pavliuc
(Cordulean) patrimoniul
nominalizat

---

---

---

Titularul
Ghenadie
Pavliuc
Carolina
Pavliuc

---

P.S.: terenul este grevat prin contractul de ipotecă din 25.02.2011 întru asigurarea executării obligaţiilor rezultate din
Contractul de credit nr. 2145-CI din 25.02.2011 prin care s-a acordat de către BC “Victoriabank” S.A. un credit în sumă de
150 000 lei pe un termen de 120 luni.
* Categoriile indicate sânt: (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*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

Cota-parte

Valoarea
cadastrală

Actul care certifică
provenienţa
proprietăţii

Titularul

mun. Chişinău

2

Edificată 155,8 m.p.
în
perioada
anilor:
2008-2011

1.0

578 099 lei

Proces-verbal de recepţie
finală nr. 309 din
12.04.2011, înregistrat la
O.C.T. Chişinău, filiala
Î.S. “Cadastru” la
03.11.2011, nr.
0100/11/54403, nr.
cadastral:
0100311320.01.

Ghenadie
Pavliuc

Preţul contractului
de investiţie:
24 120 Euro –
apartament, şi
8 000 Euro – locul
de parcare
subterană
47 601 lei – casa
cu construcţiile
accesorii, inclusiv
terenul aferent
casei – 2238 lei

Contracte de investiţie
cu nr. 22 şi 35P din
14.07.2014 şi 27.11.2014
nr. cadastral:
0100405.449.01.022,
notat în registrul bunurilor
imobile la 23.07.2014

Ghenadie
Pavliuc

Contract de donaţie nr.
3401/14/8640 din
14.08.2014, nr. cadastral:
3415111263.01,02,03,04,
prin care Cordulean
Mihail şi Cordulean Nina
i-a transmis cu titlu gratuit
fiicei Carolina Pavliuc
(Cordulean) patrimoniul
nominalizat

Carolina
Pavliuc

str. Ginta Latină,
nr. 44/4

mun.
Chişinău, str.
Ceucari, f/n
(ap. 22; nr. locului

1; 5

2014

67 m.p.,
dotat cu
loc pentru
parcare
fără
suprafaţă

1.0

2

2014

Casa de
locuit – 110,3
m.p;
Bucătărie de
vră – 46,3
m.p.; beci –
18,4 m.p.;
terenul
aferent casei
– 0,154 ha.

1.0

de parcare
subterană 35)

raionul
Donduşeni,
satul Corbu

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

III. BUNURI MOBILE
Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval, aerian şi
alte mijloace de transport care sînt supuse înmatriculării potrivit legii
Tipul,
modelul

SKODA
SUPERB
HATCHBACK

Anul de
Modul de
Anul
Valoarea (în Locul înregistrării Nr. de înregistrare
Titularul
fabricaţie dobândire dobândirii lei) conform
documentului
care certifică
provenienţa
proprietăţii
Contractul
Chişinău
2013
Valoarea
2013
K PC 11
„Victoria
De Leasing
Î.S.
totală a
Leasing”
Financiar
contractului de „CRIS”REGISTRU”
S.R.L. –
Nr.
leasing
LOCATOR
536/2013/VL
din
financiar
şi, Pavliuc
12.11.2013
constituie:
Ghenadie –
încheiat între
14 000 Euro.
LOCATAR
„Victoria
şi utilizator
Leasing”
S.R.L. şi
Pavliuc
Ghenadie.
Perioada de
leasing 48
luni

MAZDA 3
Hatchback

2007

---

---

procurat

---

2012

~ 90 000 lei
în lipsa unui
document/contract

Chişinău
ÎS
„CRIS”REGISTRU”

---

---

---

Reînregistrat
din n/î C QJ 711
în n/î K PG 777
---

Carolina
Pavliuc
---

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
BC „Moldindconbank” S.A.

Tipul*

Suma,
valuta

Deschis în anul

Dobînda/
Dividendul

Titularul

0,00 lei
--Pavliuc Ghenadie
Card
Valabil până în
Cardsalarial
luna februarie
neutilizabil
Nr. 4120
2015
4300 0063
VISA
Electron
--Pavliuc Ghenadie
„Banca de Economii” S.A.
Card
+ 1,12
Valabil până
salarial
MDL
în luna aprilie
Nr.
2016
67660800
40080668
Maestro
--Carolina Pavliuc
+ 41,50
Valabil până
BC „Victoriabank” S.A.
Card
MDL
în luna ianuarie
salarial
2017
Nr. 6764
1163 5867
0534
Maestro
* Categoriile indicate sînt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card, menţionând tipul acestuia); (2) depozit
bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare.

2. Plasamente, obligaţiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiţii directe în monedă naţională
sau în valută străină
Tipul*
Numărul de titluri/
Dobânda
Emitent titlu/ societatea în care persoana
cota de participare
este acţionar, fondator sau asociat/
beneficiar de împrumut
------------------------* Categoriile indicate sânt: (1) hârtii 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 forme de investiţii
directe.
3. Alte documente care incorporează drepturi patrimoniale
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
____- - - _____________- - - _________________- - -______________- - -________________- - - _________
____- - - _____________- - - _________________- - - ______________- - - _______________- - - _________
____- - - _____________- - - _________________- - - ______________- - - _______________- - - _________
V. COTA-PARTE ÎN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
Denumirea
întreprinderii
-------

Sediul, adresa
juridică
-------

Tipul de
activitate
-------

Valoarea de
cumpărare
-------

Cota de
participare
-------

Titularul
-------

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 în anul Scadent la Rata dobânzii Suma iniţială
BC „Victoriabank” S.A.
2011
25.02.2021
13% anual
150 000 lei
BC „Victoriabank” S.A.

2013

01.03.2015

8% anual

30 000 lei

Valuta
MDL
MDL

Debitor
Ghenadie
Pavliuc
Carolina
Pavliuc

.

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

20 februarie 2015

Semnătura „ ___________________________”

