DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA VENITURI Şl PROPRIETATE
Subsemnata, Vascan Nina, nr.
deţinînd funcţia de judecător în cadrul Curţii de Apel Chişinău
din data de 12.06.2003, ales/numit prin Decretul Preşedintelui 1304-3 din 11.06.2003 declar pe proprie răspundere că
am următoarele venituri realizate începînd cu 01.01.2014 şi pînă ia 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 venitului

1. Venitul obţinut la locul de muncă de bază
1.1. Titular
Vascan Nina
Curtea de Apel Chişinău
1.2. Soţ/soţie

Serviciul prestat/
obiectul generator de venit

judecător

Venitul încasat

213494,06 lei

1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la întreţinere
2. Venitul o bţinut din activitatea didactică
1,1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
3. Venitul o bţinut din activitatea ştiin ţifică şi de creaţie
1.1. Titular
1.2.

Soţ/soţie

1.3.

Copii

4. Venitul o bţinut din depuneri la in stitu ţiile financiare, in clusiv la cele de peste hotare
1.1. Titular
Cont de pensii social
Vascan Nina
Cont bancar
Vascan Nina
1.2. Soţ/soţie
1.3.

Copii

5. Venitul o bţinut din activitatea de reprezentant al statului în societăţile com erciale
1.1.

Titular

1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
6. Venitul o bţinut din donaţii şi m oşteniri

10979,04 lei
2732,25 lei

1.1. Titular
Vascan Nina

Cont bancar (certificat de moştenitor
legal)

64650 lei

1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la întreţinere
7. Venitul o bţinut din înstrăinarea sau deţinerea va lo rilo r m obiliare şi a cotei-părţi în capitalul social al
societăţilor com erciale
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la întreţinere
8. Venitul o bţinut din înstrăinarea b un u rilo r mobile sau im obile
1.1. Titular
...Vascan Nina
Contract de vînzare cumpărare Apartament
1.2. Soţ/soţie

277339 lei

1.3. Copsi
1.4. Persoane aflate la întreţinere
9. Venitul obţinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizaţii, premii etc.)
1.1. Titular
pensie
Vascan Nina
CNAS
1.2. Soţ/soţie

172606 lei

1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la întreţinere

II. BUNURI IMOBILE
1.

Terenuri

Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
Anul
Suprafaţa
Nr. cadastral/ Categoria*
dobîndirii
localitatea
0,4150 ha 1
2014
r-n Rîscani
agricol

I

I
r-n Rîscani

I

agricol

2014

0,1011 ha 1

agricol

2014

0,7570 ha 1

I
r-n Rîscani

I

I

Cota-parte

Valoarea
cadastrală
Nu a fost
evaluat
Nu a fost
evaluat
Nu a fost
evaluat

Modul de
dobîndire
Moştenire
Moştenire
Moştenire

Titularul
Vascan
Nina
Vascan
Nina
Vascan
Nina

* 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*

A nul
Suprafaţa
d obîndirii

r-n Rîşcani

Casă de
2014
locuit şi teren
aferent
Mun. Chişin ău, apartament 2014
r - »*_____

Mun. Chişinău, încăpere
nelocativă (
cămară)

2014

Cota-parte

Valoarea
cadastrală

Actul care
certifică
provenienţa
proprietăţii
Moştenire

Titularul

0,34 ha

1/2

20964 lei

121,80
m.p.

1

779872 lei

Contract
vînzare
cumpărare

Vascan
Nina

2,4 m.p.

1

9615 lei

Contract
vînzare
cumpărare

Vascan
Nina

Vascan
Nina

* Categoriile indicate sînt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spaţiu comercial/de producţie; (5)
garaj; (6) altă avere imobilă.
III. BUNURI MOBILE
Autoturism e, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval,
aerian şi alte m ijloace de tra nsp o rt care sînt supuse înm atriculării p o trivit legii
Tipul, modelul

A nul de
fabricaţie

Modul de
Anul
dobîndire dobîndirii

Valoarea (în lei)
conform
docum entului care
certifică
provenienţa
proprietăţii

Locul
înregistrării

Nr. de
înregistrare

T itularul

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi bancare, fon d uri de investiţii, forme echivalente de econom isire şi investire
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Denumirea in stitu ţie i care
administrează şi adresa
acesteia

Tipul*

Suma, valuta

Deschis în anul

2007
Card salarial
0
Card de pensii 41812 lei
2008
Cont curent
500 dolari SUA 2014

Dobînda/
Dividendul
0%
0%
0%

T itularul

Vascan Nina
Vascan Nina
Vascan Nina

* 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.
Plasamente, o bligaţiuni, cecuri, cambii, certificate de îm prum ut, in vestiţii directe în monedă naţion
sau în valută străină
Emitent titlu / societatea în care persoana
este acţionar, fon d ato r sau asociat/
beneficiar de îm prum ut

Tipul*

Numărul de titlu ri/
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 forme de investiţii directe.
3. Alte docum ente 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
ju rid ică

Valoarea de
cumpărare

Tipul de
activitate

Cota de
participare

T itularul

VI. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiul unor terţi, îm prum uturi şi credite
Notă: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

C ontractat în anul

Scadent la

Rata dobînzii

Suma iniţială

Valuta

Debitor

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al
datelor menţionate.
Data completării 27.03.2015

Semnătura (

________

