
                                             

    

 

                                                  D E C L A R A Ţ I E  

 

  

                             pe venit şi despre proprietăţi a persoanei ce deţine  

                             funcţie de demnitate publică obţinută prin numire. 

 

 

Subsemnatul Melniciuc Oleg Vladimir, vicepreşedinte al Judecătoriei Rîşcani 

mun.Chişinău, declar pe propria răspundere, că împreună cu membrii familiei am obţinut 

următoarele venituri şi proprietăţi începînd cu 01.01.09. şi pînă la 31.12.09. precum şi dispun de 

bunuri mobile şi imobile obţinute pînă la 01.01.09. 

 

 

I.V E N I T U R I 

 

Venitul obţinut de la locul de muncă                                 78 657,69 lei. 

Venit obţinut din activitatea pedagigică                             ---------------- 

Venit obţinut din activitatea ştiinţifică                               ---------------- 

Venit obţinut din activitatea de creaţie                               ---------------- 

Venituri obţinute din depuneri la instituţiile financiare, 

              inclusiv peste hotare                                                         750 euro 

            Venituri obţinute din valori mobiliare şi cote de  

            participaţie în capitalul agenţilor economici                      ---------------- 

           Venituri obţinute din alte surse legale  

               (dona’ie din partea mamei)                                              100 000 lei 

 

 

                                                       II. B U N U R I  I M O B I L E 

 

 

 Lot de pămînt                     mun.Chişinău                  0,098 ha           55 000 lei 

                                                       com.Cruzeşti 

 

 Lot de pămînt                     mun.Chişinău                 0,096 ha            50 000 lei  

                                                       com.Cruzeşti 

 

 Casă de locuit                    rl Drochia, s.Mîndîc       90 mp                30 000 lei  

                                            

Cotă de teren                    r-nul Drochia s.Mîndîc     0,030 ha              8 000 lei 

arabil          

 

Lot de pămînt cu                                                         0,096 ha              50 000 lei 

Construcţie nefinisată     mun. Chişinău                      0,054 ha             236 139 lei                                                

       

        Notă: Lotul de pămînt cu construcţia nefinisată (fundaţia) a fost dobîndit în proprietate, prin 

schimb, contra dreptului de creanţă asupra apartamentului cu suprafaţa de 127,4 mp din 

Chişinău, declarat anterior, conform contractului de schimb din 2009. 

 

 



locul de parcare, declarat în declaraţia pentru anul 2008, evaluat la preţul de 7000 euro am 

renunţat din cauza lipsei mijloacelor financiare pentru achitare.  

 

                                            III. B U N U R I  M O B I L E   

 

Autoturism        Audi A6    vănzare-cumpărare    150 000 lei      mun.Chişinău 

 

Remorcă                              vînzare-cumpărare       3000 lei        mun.Chişinău  

 

                                           IV. Angajamente financiare 

 

Instituţia financiară          __________________________           ________ lei 

 

Compania de asigurare                    CIA ASITO  SA                     13 000     euro                    

                                                 (contract de asigurare facultativă) 

Persoana fizică         _Melniciuc Profir (am împrumutat pe termen lung)_  15 000 euro 

 

Alte organizaţii, persoane__________________________            ________lei 

 

 

                           V. Cota-parte a valorilor mobiliare în capitalul  

                                                  agenţilor economici 

 

Denumirea                           Sediul                       Tipul de        Preţul valorilor     Venitul 

Întreprinderii                                                        activitate 

 

Dispun de acţiuni în careva întreprinderi, obţinute în procesul privatizării contra 

bonuri patrimoniale însă nu dispun de informaţia concretă în care întreprinderi şi nu am 

primit dividente niciodată. 

 

 Notă: bunurile imobile, precum şi bunurile mobile sînt procurate pînă la 01.01.09. şi au 

fost declarate anterior, cu excepţia lotului de pămînt cu construcţia nefinisată, procurat în 2009.  

 

 

                                      

28.01.2010                                                                 ____________ Oleg Melniciuc 

                                            


