Anexa nr. 1
DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA VENITURI ŞI PROPRIETATE
Subsemnatul/Subsemnata, Ala Malîi

, deţinînd

(numele, prenumele, numărul de identificare)

funcţia de Judecător în cadrul Judecătoriei Ciocana mun.Chişinău, din data de
03 octombrie 2008, ales/numit prin decretul Preşedintelui RM nr.!863-IV din
30.09.2008, declar pe proprie răspundere că împreună, cu soţia/soţul, copiii minori
şi persoanele aflate la întreţinerea mea am următoarele venituri realizate începînd
cu 01 ianuarie 2012 şi pînă la 31 decembrie 2012 şi următoarele proprietăţi
detinute la momentul declarării:
5

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

Serviciul prestat/obiectul generator Venitul încasat
Sursa
Cine a realizat
venitului
venitul
de venit
1. Venitul obtinut la locul de muncă de bază
1.1. Titular
Judecător
Ala Malîi
59 739,96 lei
Judecătoria
Ciocana
1.2.Soţul
49 952,30 lei
1.3. Copii
...

1.4. Persoane aflate la întreţinere
...

2. Venitul obtinut 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
înstrăinarea automobilului Mercedes
Benz, a.f. 2004
1.2. Soţ/soţie
înstrăinarea automobilului Sangiong
Musso, a.f. 2001
1.3. Copii

10 000 lei

10 000 lei

...

1.4. Persoane aflate la întreţinere
9. Venitul obţinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizaţii, premii etc.)
1.1. Titular
1.2. Soţul
Pensie
1.3. Copii
...

1.4. Persoane aflate la întreţinere

II. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

10200 lei

Nr. cadastral
/localitatea

Categoria*

Anul
dobîndirii
2008

0,0572 ha

Cotaparte
1,0

Valoarea
Modul de
cadastrală dobîndire
1589 lei - Contract
conform
de
evaluării
vînzarela
ziua cumpăra
procurării re

1996

0,066 ha

6/25

342 555 lei

Titlu de
autentifi
care
a
dreptulu
i
deţinăto
rului de
teren

2008

0,352

1/2

11465 lei

Contract
de
donaţie

Suprafaţa

Titularul

* 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*

2

2

Anul
dobîndirii
1996

2008

Suprafaţa

Cotaparte

Valoarea
cadastrală

Actul care
certifică
provenienţa
proprietăţii
Contract de
donaţie

167,1 m.p.

6/25

497 898 lei

63.7 m.p.

v%

29 805 lei

Contract de
donaţie

Rezultă
din preţul
imobilului

Contract de
donaţie

Rezultă
din preţul
imobilului

Contract de
donaţie

Titularul

%
5

2008

22.8 m.p.

6

2008

67,0 m.p.

%

* 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
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

Anul de
fabricaţie

Modul de
dobîndire

Anul
dobîndirii

HYINDAI
SANTA
FE

2006

procurat

2012

SEAT
TOLEDO

2005

procurat

2012

OPEL
ASCONA

1988

procurat
în
anul
1997

înstr
ăinat
In
baza
proc
urii,
în
anul
2000

Valoarea (în lei)
conform
documentului care
certifică provenienţa
proprietăţii
10 000 lei

3600 lei

0

Nr. de
înregistrare

Locul
înregistrării

Titularul

mun.Chişinău

mun.Chişinău

mun.Chişinău

A

IV. ACTIVE FINANCIARE
2. Conturi bancare, fonduri de investitii, 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

* 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, obligaţiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut,
investiţii directe în monedă naţională sau în valută străină
Emitent titlu/societatea în
care persoana este acţionar,
fondator sau
asociat/beneficiar de
împrumut

Tipul*

Numărul 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 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
2009

Scadent la

Rata dobînzii

nelimitat

—

Suma iniţială
9000,00 lei

Valuta

Debito
r

—

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pentru
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării 18 martie 2013

Semnătura

