
Anexa nr. 1

DECLARAŢIE DE AVERE ŞI INTERESE PERSONALE

1. Numele, prenumele, patronimicul şi numărul de identificare: 

Buhnaci Virgiliu Mihai,

2. Domiciliul şi numărul de telefon:

3. Funcţia ocupată (organizaţia publică în care activează, tipul şi numărul actului de
numire/angajare/eliberare):
judecător, Judecătoria Chişinău
Numit prin decretul Preşedintelui RM nr. 4292-VI din 22.X II.2011

4. Tipul declaraţiei: 
Anuală G3 La angajare/numire □ La eliberare/încetarea mandatului □

5. Numele, prenumele, patronimicul şi numărul de identificare ale soţului/soţiei sau ale 
concubinului/concubinei:

6. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naştere şi numărul de identificare ale copiilor minori:

7. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naştere şi numărul de identificare ale persoanelor aflate la
întreţinere:

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
(numele/denumirea 

persoanei 
fizice/juridice)

Serviciul 
prestat/obiectul 

generator de 
venit

Suma venitului
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3.2 Soţul/soţia sau 
concubinul/concubina

3.3 Coniii minori
3.4 Persoanele aflate la întreţinere
4. Ven it-ni nhtinmt din activitatea de reprezentant al statului în societăţi comerciale'

4.1 Subiectul declarării
4.2 Soţul/soţia sau 

concubinul/concubina
4.3 Coniii minori
4.4 Persoanele aflate la întreţinere
5. Ven it.ll nhtinut din donaţii si moşteniri _______________ ______ ___________
5.1 Subiectul declarării
5.2 Soţul/soţia sau 

concubinul/concubina
5.3 Coniii minori
5.4 Persoanele aflate la întreţinere

6. Vei 
capita

îitul obţinut din înstrăinarea şi/s 
dul social al societăţilor comercia

au deţinerea valorilor mobiliare şi/sau 
le

a cotelor-părţi în

6.1 Subiectul declarării
6.2 Soţul/soţia sau 

concubinul/concubina
6 3 Copiii minori
6.4 
7. Ve

Persoanele aflate la întreţinere 
nitul obţinut din înstrăinarea bun urilor mobile sau imo )ile

----------------------------------------

7.1
7.2

7 3

Subiectul declarării 
Soţul/soţia sau 
concubinul/concubina 
Copiii minori

7.4 
8. V 
Pro P_

Persoanele aflate la întreţinere 
enitul obţinut din alte surse lt 
rietate intelectuală etc.)

;gale (pensii, burse, indemnizaţii, pr<illl ii, drepturi de

8.1
8.2

I X "

Subiectul declarării 
Soţul/soţia sau
concubinul/concubina______ _
Coniii minori

8.4 Persoanele aflate la întreţinere

c renuri

Titlu de 
autentificare 
a dreptului 
deţinătorului 
de teren ___

2007 0,06 ha 1.0

871 le i

36714 lei

Buhnaci V.

Buhnaci V.
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* Categorii: (1) agricol; (2) fo restier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) a lte ca tegorii de terenuri aflate în 
circuitu l civil.

** M o d  de dobîndire: (1) proprieta te; (2) posesie; (3) alte contracte transla tive de p o sesie  şi de fo losin ţă .

*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală , în cazul în care terenul a fo s t  evaluat de organele cadastrale, 
sau 2) valoarea terenulu i conform  docum entului care certifică  provenienţa, acestuia.

**** N um ele sub iectu lu i declarării, a l m em brului de fa m ilie  sau  a l concubinulu i/concubinei acestuia.

Notă. Sub iecţii declarării care nu  deţin  bunurile în p roprie ta te  vor indica urm ătoarele inform aţii: localitatea, 
fă r ă  num ăr cadastral; ca tegoria  bunului; m odul de dobîndire; anul dobîndirii; supra fa ţa  şi titu larul bunului.

B. Clădiri şi co5 ' ,
Adresa/
numărul
cadastral

Cate
go-
ria*

M odul de 
dobîn
dire **

Anul
dobîn

dirii

Sup ra
faţa

Cota-
parte

A ctul care  
confirm ă  

provenienţa  
bunului

Valoarea
bunu
lui***

Titularul****

(

1 proprietate 2006 80,9 m.p 1.0 Contrat de 
investiţie

808 480 lei Buhnaci V.

/;
6 proprietate 2006 3,0 m.p. 1.0 Contrat de 

vînz-cump.
6000 lei Buhnaci V.

2 proprietate 2004 73,5 m.p 1.0
Contract de 

donaţie 17971 lei Buhnaci V.

6 proprietate 2004 42,7 m.p. 1.0
Contract de 

donaţie 2880 lei Buhnaci V.

1 proprietate 2017 88,1 m.p 1.0 Contrat de 
investiţie

31716
euro

Buhnaci V.

5 proprietate 2016 17 m.p. 1.0 Contract de 
vînz-cump

30000 lei

* Categorii: (1) apartam ent; (2) casă  de locuit; (3) vilă; (4) spaţiu  com ercia l sau  de producţie; (5) garaj; (6) 
alte bunuri im obile , inclusiv cele nefinalizate.

** M o d  de dobîndire: (1) p roprie ta te; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abita ţie; (6) alte contracte translative 

de posesie  şi de fo lo sin ţă .

*** Valoarea bunului: 1) va loarea cadastrală, în cazu l în care bunul a fo s t  evaluat de organele cadastrale, sau  
2) valoarea bunului conform  docum entu lu i care certifică  proven ien ţa  acestuia.

* *** N um eţe sub iectu lu i declarării, a l m em brului de fa m ilie  sau a l concubinulu i/concubinei acestuia.
Notă. Subiecţii declarării care nu deţin  bunurile în proprie ta te  vor indica urm ătoarele inform aţii: adresa, fă r ă  
num ăr cadastral; ca tegoria  bunului; m odul de dobîndire; anul dobîndirii; s u p r a fc fa ji j i fd a r id jm n u lu i . _ J

A. \u  totu riMiic, camioane, remorci, \ chicii Ic mnt»ri/:ilc. muşini auricule, mijloace de transport 
na\ al/aerian. alte mijloace de transport supuse înmatriculării
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Tipul/
modelul

Anul de 
fabricaţie

Locul 
înregistrării/ 

număr de 
înmatriculare

Anul
dobîn
dirii

Modul de 
dobîndire*

Valoarea 
bunului 
conform 

documentul 
ui care îi 
certifică 

provenienţa

Titularul**

Toyota
Avensis 2002

Chişinău
2009 proprietate

1..... .. *

140 000 leiToyota
Corola 2006

Chişinău
2013 proprietate 80000 lei

l l uu  UL “" “" ‘“‘re. (i )  proprietate; (2)  posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă. 

Numele subiectului declarării, al membrului de fam ilie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Ii. Hunuri sub formă de metale şi/sau pietre preţioase, obiecte «le artă şi de cult, obiecte e « S |  
parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare unitară depăşeşte suma allfg jai|fstili§lfgflgg§lflgggt̂

Nr.
crt.

Descriere sumară Anul dobîndirii Valoarea estimată 
a bunului

Titularul*

2

Numele subiectului declarării, al membrului de fam ilie sau al concubinului/concubinei acestuia.

( . ( o lecţii de artă, de numismatică, de filatelic, de arme sau alte bunuri, a căror vafflHS  
depăşeşte suma a 20 de salarii medii pe econom ie

Nr.
crt.

Descriere sumară Anul dobîndirii Valoarea estimată 
a bunului

Titularul*

: Numele subiectului declarării, al membrului de fam ilie sau al concubinului/concubinei acestuia.

concubin/concubină, unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea

Nr.
crt.

Descrierea
bunului

transmis

M odul de 
transm itere

Data transmiterii P ersoana căreia  
i-a fost transm is

Valoarea
bunului

Titularul 
bunului 

transmis *
1

2
3

* Numele titularului bunului transmis: subiectul declarării sau un membru de familie, sau 
concubinul/concubina acestuia.

E. Alte bunuri mobile a .căror valoare unitară depăşeşte suma a 10 salarii medii pe .economie
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/
Nr.
crt.

Descrierea
bunului

Modul de 
dobîndire

Data
dobîndirii

Valoarea estimată 
a bunului

Titularul*

1 -
2
3

*  N u  mp -----------— ---------------------- ------------
acestuia.

jggg§ S B f f l B i  ;-Av
A. Conturi bancare, plasamente în~ fonduri de de I
e c o n o m is ir p  c i in v A « f ir n  În  f o i * n  p î / o n »  i

Nr.
crt.

Denumirea instituţiei 
care administrează 

contul bancar, a 
fondului de investiţii 

etc./adresa

Numărul contului 
bancar/ date despre 

fondul de 
investiţii/alte forme 

echivalente de 
economisire

Catego-ria* Suma şi 
valuta

Dobîndă/
divident

Titularul*
*

1 B C  „ Victoriabank”
r » 1

c o n tc a rd  
salariu

120
lei

B uim aci V

2 BC
„ MOLDINCOMBANK"

1
ca rd  credit

100000
lei B uim aci V

J BC „Moldova 
Agroindbanc ”

- --------- 1
ca rd  credit

28000  lei Buim aci V

4 BC „Exirn B anc”
—'  - ; - 7..... - 1

con t curent 0 lei
-

B uhnaci V

5 BC „Moldova 
Agroindbanc”, _ 1

c o n tc a rd
5000 lei

1

6 BC „Moldova 
Agroindbanc ” j 1

cont curent 2000 lei

7 BC „ Moldova 
Agroindbanc ” 1

ca rd  credit
30 lei

8 Banca Comercială 
Română SA 1

c o n tc a rd
R O N

257,79

9 CA „ Grave Carat 3 10000 lei - B uhnaci V

10 CA „ Grave Carat 3 3000  lei - ‘
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* Categorii: (1) cont curent sau form e echivalente (inclusiv card de credit, menţionînd tipul acestuia 
(2) depozit bancar sau form e echivalente; (3) fo n d  de investiţii sau form e echivalente, inclusiv fonduri 
private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

** Numele subiectului declarării, al membrului de fam ilie sau al concubinului/concubinei acestuia.

B. Plasamente, obligaţiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiţii directe în monedă 
naţională sau în valută străină

Nr.
crt.

Emitentul titlului/societatea la care 
persoana este acţionar, fondator 

sau asociat/beneficiar de împrumut

Catego
ria'

Numărul de 
titluri/cota-parte

Dobînda T i t u l a 
ru l**

1

3

* Categorii: (1) hîrtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) 
certificate de împrumut; (5) alte form e de investiţii directe.

** Numele subiectului declarării, al membrului de fam ilie sau al concubinului/concubinei acestuia.

C. Numerar în monedă naţională şi/sau în valută străină care depăşeşte suma u 15 salarii medii 
pe economie şi care nu face obiectul unor depuneri în instituţii financiare şi alte documente care 
încorporează drepturi patrimoniale  ; * ■ - - ■ ■ . ,

Denumirea agentului 
economic

Sediul,
adresa
juridică

Tipul de 
activitate

Valoarea de 
cumpărare

Cota de 
participare

IU
Titularul

DA AC  HERMES Muri. 
Chişinău, str. 

Calea 
Iezilor, 10

Fond de 
investiţie

144
acţiuni

Buhnaci V.

—
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Debite (inclusiv ti 

Creditor
txe) neachitate, ipt 

Anul 
contractării

~>teci, garanţii emis 
Scadent la

e în beneficiul uno 
Rata dobînzii

r terţi, împrumutul 
Suma iniţială

"i şi credite 
Valuta J Debitor

„ MOLDINC0 
M BANK”

2014 01.02.2022 9,99% 100000 Lei MD Buhnaci V.

BL „Moldova 
Agroindbanc ”

2014 30.09.2017 14% 28000 Lei MD Buhnaci V.

L
2015 - - 45000 Lire Sterline 

£
Buhnaci V.

n u .  i m u r i  s i  r i.R .so \  iu — — ■ J

( alitutca de asoual. de acţionar sau de membru al unui agent eeonomic. de membru al
oi "anelor de eondueere. de administrare. de revizie sau de control în eadrul unor or-ani/aţii
neeom em ale sau soeielăţi comerciale ori de niemhru în eadrul unor urniri i/uf ii neeomereiale sau 
infun.ition.de

Denumirea şi adresa 
organizaţiei/societăţii

Calitatea deţinută Documentul care certifică 
calitatea respectivă

--------- ------------ --—------------------ ------ -------------- ■

t ■ ■■■■ , '7 ” “ tivite, incneiare sau auate in
derulare, finanţate de la bugetul de stat, din bugetul local şi/sau din fonduri externe ori încheiate 
cu societăţi comerciale cu capital de stat

Nr.
crt

Beneficiarul
contractului

Subiectul declarării

Instituţia/
organizaţia

Tipul
contractului

Data
încheierii

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 

contractului

Soţul/soţia sau concubinul/concubina

C. Calitatea de administrator autorizat şi/sau de; membru al organelor^ colegiale din cadrul

Nr.
crt.

Calitatea deţinută Data obţinerii licenţei, 
numărul licenţei sau 

data
desemnării/numirii

Documentul care 
certifică calitatea 

respectivă

1
2
3 ...



Prezenta declaraţie este un act public şi răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau 
incomplet al datelor prezentate.
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Data completării 
17.03.2017 Semnătura


