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DECLARAÞIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de
Vicepreºedinte
CNP

Szilãgyi Gh. R6bert lstvãn
la Consiliul Judeþean sãlaj

1800318314026

. domiciLiu]

þ având funcþia

Mun. Zalãu, sti.ada Emil cioran n[.. 8, judeþu] Sãlaj

cunoscând prevederile ai.t. 326 din Codul penal privind falsul în declaraþii, declar pe proprie rãspundere
cã împreunã cu familiaL) deþin urmãtoai.e]e:
* 1 ) Prin familie se înþelege soþul/soþia ºi copiii aflaþi în întreþinerea acestora.

1. Bunui.i imobile

1. Terenui.i
NOTÃ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte þãri.

```

Szilâgyi R6bcrtIstvânªiS7,ilâg}iHajnalkaBeãta

Zalãu. str. Emil Ciorannr.8.jud.Sãlaj

3

Cehu Silvaniei` zona
1

`.Csokas 111."

2015

55()mp

1/2

cumpãrare

2020

13500mp

1/2

cumpãrare

Szilãgyi R6bert
'stvãn ªi S7,jlãg},iHajnalkaBeãta

* Categoriile indicate sunt: (1 ) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apã; (5) alte categorii de terenuri

extravilane, dacã se aflã în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menþioneazã, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soþul/soþia, copilul),

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ºi nume]e coproprietarilor.
2. Clãdil.i

NOTÃ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte þãri.
`ª-,.
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Zalãu` str. Emil Cioran nr. 8.jud.Sãl`1.j

d#band", ,
S7,ilâgyi R6bert'st\.ãnªiS7.ilãg},iHajnalktiBeâta

2

2015

153mp

1/2

cumpãr<ire

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casã de locuit; (3) casã de vacantã; (4) spatii comerciale/de
producþie.

*2) La "Titular" se menþioneazã, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soþul/soþia, copilul),

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ºi numele coproprietarilor.
11. Bunu].i mobi]e

1. Autovehicule/autotui.isme, tractoare, maºini agricole, ºalupe, iahturi ºi alte mijloace de ti.ansport
cai.e sunt supuse înmati.iculãrii, poti.ivit legii
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Autoturism

Skoda Octavia

2006

1

Cumparare

2. Bunui.i sub formã de meta]e preþioase, bijutei.ii, obiecte de a].tã ºi de cult, colecþii de a]1ã ºi
numismaticã, obiecte ca[.e fac parte din pat[.imoniu] cultu].a] naþiona[ sau univei.sal, a cãi.o[. va]oa].e

însumatã depãºeºte 5.000 de euro
NOTÃ:
Se vor menþiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacã ele se aflã sau nu pe teritoriul României
la momentul declarãrii.
^
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111. Bunu[.i mobile. a cãi.or valoare depãºeºte 3.000 de eui.o fiecai.e, ºi bunu[.i imobi]e înst[.ãinate în
u]timele 12 luni
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IV. Active financiare
1. Conturi ºi depozite bancare, fondui.i de investiþii, forme echivalente de economisire ºi investire,
inclusiv cardui.ile de credit, dacã valoarea însumatã a tuturor acestoi.a depãºeºte 5.000 de euro
NOTÃ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bãnci sau instituþii financiare din strãinãtate.

OTP Bank Zalãu

RON

2

2018

5 1 000

*Caþegoriile _i,ndicaþe suni: (1) cont cui.en{ sau echivalente (inclusiv card); (2) depozii l)ancar sau

echival:nte;
(3) fonduri de invesiiiii sau echivalente, inclusiv fonduri prlvaie de pensii sdu alie sis[eme cu
acumulare (se vor declara cele aj;erente anului fiiscal cmierioi.).

2. P]asamente, investiþii directe ºi împrumutu[.i acordate, dacã vaLoa].ea de piaþã însumatã a tuturo].
acestora depãºeºte 5.000 de eui.o
NOTÃ:
Se vor declara inclusiv investiþiile ºi participãrile în strãinãtate.
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*Categoilile indicate sun[: (1 ) hâi.tii de valoai.e de{imite (þi[Iuri de .stat, certij`icftie, obligaþiuni); (2)

ac{iuni sau pãrþi sociale în societãþi comerciale; ( 3) îmi)rumu{uri acordaþe în nume personal.

3. Alte active producãtoare de venituri nete, care însumate depãºesc echivalentul a 5.000 de eui.o pe
an:

NOTÃ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în strãinãtate.

V. Datol.ii
Debite, ipoteci, gai.anþii emise în beneficiul unui tei.þ, bunuri achiziþionate în sistem leasing ºi alte

asemenea bunuri, dacã valoarea însumatã a tuturor acestora depãºeºte 5.000 de euro
NOTÃ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în strãinãtate.

CEC Zalãu - Sãlaj

2050

2015

345000 RON

VI. Cadout.i, se].vicii sau avantaje p[.imite gi.atuit sau subvenþionate faþã de valoa].ea de piaþã, din

partea unor persoane, oi.ganizaþii, societãþi comei.cia]e, regii autonome, companii/societãþi naþionale sau
instituþii publice t.omâneºti sau st].ãine, inc]usiv burse, c].edite, gai.anþii, decontãri de che]tuieli, altele decât

cele ale angajatorului, a cãi.or valoare individualã depãºeºte 500 de euro*
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1.1. Titular

.,,,,,_

1.2. Soþ/soþie

1.3. Copii

*Se excepteazã de la declarare cadourile ºi tra[aiiile uzuale priiiiiie din par{ea rudelor de gradul 1 ºi al 1 lh
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VII. Venituri ale declai.antului ºi ale membrilor sãi de familie, i.ealizate în ultimul an fiscal încheiat
(poti.ivit art. 41 din Legea ni.. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioai.e)
NOTÃ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strãinãtate.
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1. Venti"ri din salarii
1.1. Titular

Szilagyi G. Robert lstvan

Consiliul Judetean Salaj

Indemnizatie

139125

Szilagyi G, Robert lstvan

Primaria Comunei Crasna

salariu

523

salariu

30128

salariu

14896

salariu

217

1.2. Sot/sotie

Agentia pentru ProtectiaMediuluiSalaj,Zalau,str.Parcului,nr.2
Szilagyi A, Hajnalka Beata
Szilagyi A. Hajnalka Beata

Szilagyi A. Hajnalka Beata

Primaria Municipiului Zalau

Directia Judeteana de StatisticaSalaj

1.3. Copii

2. Venituri dim acþivitãþi independente
2.1. Titular

2.2. Soþ/soþie

3.Veniti{ridimcedareafo;oIQsinþeibtmitrilor
3 .1, Titular

3.2. SoVsoþie

}. Venituri dtie ime.stiiii
4.1. Titular

4.2. Soþ/soþie

S

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

5.2. Soþ/soþie

6. Veriitmri diF} actiyiþãþi agricole
6.] . Titular

6.2. Soþ/soþie

\c.nillll i'nml
7 . VenitSiri dir[` premii ºi din jocuri de naroc
7.1. Titular

7.2. Soþ/soþie

7.3. C`opii

8. Venituri din alte stirse
8.1. Titular

8.2. Soþ/soþie

8.3. CopiiSzilâgyiEdvãrd
S7,ilâg}'i Vikt6ri<i

Alocaþie

2144

Alocaþie

2144

Prezenta declai.aþie constituie act public ªi i.ãspund potrivit legii penale penti.u inexactitatea sau
cai.acterul incomp]et a] datelor menþionate.

Data completãrii

/o.Oî 249/
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