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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata, GHILEA IOANA-LAVINIA, având funcţia de DIRECTOR li]XE(`UTIV la
DIRECŢIA INVESTIŢII

ŞI

PROGRAME

PUBLICE,

CNP

2821002313522,

domiciliul 'i`n

MUNICIPIUL ZALĂU, STRADA SIMION BĂRNUŢIU NR. 25, BLOC P+8, APARTAMENT 3`
JUDEŢUL SĂLAJ, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal pri\intl [.i`hul în ili'i`lz`i..ij\`i

declar pe propria răspundere că împreună cu familia*]) deţin următoareli`:

* 1 ) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona

Categoria*

-

-

Cota-i

Anul dobândirii Suprafaţa

Moduldi`1parte,tL{jbz^Liiilii.i'
i` i t u l;l r ,l l

11

-

-

!1

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alii. cati`giH ,i

de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2)

La "Titular"

se menţionează, în cazul bunurilor proprii,

numele proprietarului

(titiiliiriil`

Soţul/Soţia, copilul), iar în Cazul bunurilor în coproprietate, cota-paile şi numelc coproiirii`itiriliii.

2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona

Categoria*

Anuldobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Mun. Zalău, Str. SimionBărnuţiunr.25,bl.P+8,ap.3,.iud.Sălaj

*

Categoriile

indicate

sunt:

(1)

1

2006

53mp

1/1

-

-

-

-

apartament;

(2)

casă de

loi`uit;

(3)

Modul dedobândire

Titularul*

cumpăra-rc

i`LisL~i

dc

Gliilea loziril,zwilli:l

\'i,|.`i,iii-L

.+)

\ijLi, .

comerciale/de producţie.
*2)

La

"Titular"

se

menţionează,

în

cazul

bunurilor proprii,

numeli.

pri>priciai.iiliu

(iiiulLl`

soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprieiariloi`.

11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe. iahturi şi i`lte mi.iloiii`i` i!t

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
TAnuldefabriczLţii`! M(iili

Natura

Marca

Nr. de bucăţi

11

1111

li () h i^l 1 L 11 i . .1

L-20071 (1
Autoturism

Suzuki

1

l'tlll):Lr.ZLrl`

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, i`oli`t`iii di. " iz`t

şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţiomil sau uni\ersz`l` a i`z-uu

valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pi ti"n i L
României la momentul declarării.

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

-

-

-

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 di. euro fii`i.m.i`, ti [>`Hiiir: iiii`tiL(

înstrăinate în ultimeLe 12 luni

Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a

-

-

-

înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarl.;l

-

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, ft]rme echi\Jali`ntc ilc i'c`{jntjmisiri` h
investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor zii`i`stt)ra (ţi`[):-işlţti' S.(/\,`(,

de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau institutii financiare din străinătate.

Instituţia care administreazăŞiadresaacesteia
-

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

-

-

-

Sold/valoare la /.i

*Categoriile indicate sunt: (1) conl curenl sau echivalenie (inclu:si\i cLii`.d): ( `: ) L/c'i)ti_ ii hLiiiu i
sau echivalente;

(3) `/`onduri de invesiiţii sau echivalenie, inclu.`i\,` `|.t]nduri

r)i.i\iLiie. Ll.J i)cii\i

vLiii t.i' {

sisieme cu acumulare (se vor declara cele aferenie anului fiiscal anierloy.)

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însum:Ltă a
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investitiile Şi partici parile in strainatate.
Nuniăr de titluri/
Emitent titlu/societatea în care persoana este
Tipul*
cota
de particir)are
actionar sau asociat/beneficiar de împrumut
-

*Categoriile indicate sunt:

-

(1)

Val('arci 1

totală 1:,

, i

-

hâriii de valoare deţinute (iiiluri de siui, cerii`/`iL.ciicJ, tili/i`*Li(iiw

.

(2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3 ) împrumuluri acordaie ^in numeJ perst)nLi/.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul :i 5.00() tli`
euro pe an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionat.` în sistem ii'asiii± :;i
ol+a oaamanao h.iniiv: Aonă `7ol^nvao îrmi"r.n+ă o +.i+iiv^v onaa.^y.i Aanăc`ac.+{` € /`nn Aa aiiir+\

__lJ
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionati. fiiţă dc viilttari'zi ili` i]i.i',h
din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii aut()nome, cuiiipiiiiii/i()i`ii(.-Lr.

naţionale sau instituţii pubLice româneşti sau străine, inc]usiv burse, crediti`, gariiiiţii, di`i.\)[iti-Lri i;i

cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror va]oare individuală depăşeşte 5()0 dc i`ur()*
*Se exceptează de la declarare cadourile şi traiaţiile uzuale primite din pay.(ea rudelur dc :+i'.aLliil I `;
al 11-lea

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

1 . 1 . Titular

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

Venitul anual îni`:i

VII. Venituri ale decLarantuLui şi ale membrilor săi de familie, rc`aliy.ati' îri iiltiiiiu! :in ri+`'„`
încheiat (potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul f-isi`al, i`u [ntidil'ii.i-irili. t,
compLetările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătat e.
Sursa venitului:
Serviciul prestat/Obiectul vl,nitul :ŢŢiri
Cine a realizat venitul
I n 1` a S Zl t
numele, adresa
generator de venit
1. Venituri din salarii
1 . 1 . Titular

GHILEA I0ANA-

CONSILIUL JUDEŢEAN
sĂLAJ

LAVINIA

DIRECTOR EXEcl,'TIV

9742311`.

1.2. Soţ/soţie

CARNA TRANSPORTIRLEAND

GHILEA RADU-FLORIN

7250t) 11`,

1.3. Copii

GHILEA ELIANA-MARIA

ALOCATIE

i

l (t(J2 i.:.

2. Veniţuri din activităţi independente
!

2.1. Titular

-

-

-

-

-

-

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
-

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5 .1 . Titular
-

_

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
-

-

-

-

-

Sursa venitului:

Serviciulprestat/obic`i`t=-l

Nume, adresa

generator de venit

+-----

6.2. Soţ/soţie

Cine a realizat venitul

Vl,nitu'

;11111

111 C a S a (

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc
7.1. Titular
-

-

-

-

-

__-_1

7.2. Soţ/soţie

1

1

7.3. Copii
-

-

-

-

-

-

-

-

8. Venituri din alte surse
8,1. Titular

8.2. Soţ/soţie

1

___T1

8.3. Copii

1

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pemile pentru inc.t{ictitzit.a
sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
10.06.2020

