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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul

CIONT V IONEL
Primar

având funcţia de
Primăria
la

♦

CNP

Zalau, judeţul Salaj

, domiciliul

cunoscând prevederile art 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună
cu familia^) deţin următoarele:
*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau seona

Salaj, Criseni,

Categoria*

Aa«t
dablUdtfN Suprafaţa

Cota>parte

2002

Titularul^)

Contract de

2.200

Intravilan

Modul de dobândire

CIUNT IONEL/
1/2

vanzare

m2

CIONT FLORENTINA
cumpărare

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dacă se află în circuitul civil.
1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Adresa sau zona

Categoria*

Anul,
dabladirii Suprafaţa

Cota>parte

Modul de dobândire

Titnlarul*)

Contract de
Salaj, ZALAU, -

Apartament

1997

77 m2

CIONT IONEL/
1/2

vanzare
Cltmr FLORENTINA
cumpărare
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Contract de
Timiş, BERE6SĂU,

Casa de

CIONT IONEL/
2005

100 m2

1/2

vanzare

locuit

CIUNT FLORENTINA
cumpărare

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura
Autoturism

Marca
AUDI A4

Nr. de bucăţi

Anul de fkbridiţie

1

2001

Modal de dobândire
Contract de vanzare
cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte
care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte S.OOO de euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la
momentul declarării.
Dcteriere mnari

Valoarea estimata

m. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro flecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12
luni
Natnra banului tuatrăinat

Data
înstrăinării

Persoana către care
s-a înstrăinat

Forau hstrăinărif

Valoarea

rv. Active flnanciare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv
cârdurile de credit, daeă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte S.OOO de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
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lulitatia care admiaistretză şi
adresa acesteia

Ţipai*

Deschis
tn anal

Vaiata

SoldAnaloare la zi

*Categoriile indicate simt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de
investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului
fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora
depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Eioiteat tttihi/sp^^ţea la- «re perşMia epte, ;
aeţioBar saa aseciat^fl^r de
"

'

Ţipat*

NiiiaUb’da tlţiaii/
cdtt da pariii^fe VUMi^iotali la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale
în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 4
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
DescrtiMre

Valoare

Valuta

+
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise in beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea
bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor
IKG BANK

Contractat tn anul

Scadent tn anal
2028

2013

Valoarea

150.000 RON

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a
căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
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Ciae a reaUrat veaitai

Servkhil pmtat/OMectvl
geaerator de vealt

Sana vealtalai

Veatta] aaaal
ÎBcasat

IJ. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.2. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al IJ-lea.
VH. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit
art. 41 din Legea nr. 571^003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ;
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cfae a reaUaait veaital

Servkial prcstat/ObiectBl
feaerator de vealt

Saiaa yealtalai

Veaftal aaaal
tacesat

l. Venituri din salarii
1.1. Titular
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CIUNT IONEL

ZALĂU, P-ŢA lULIU

SALARIU

150.768 RON

SALARIU

65.215 RON

MANIU, NR.3, ZALĂU

1.2. Soţ/soţie

ŞC.GEN.SIMION
CIUNT FLORENTINA
BĂRNUŢIU, ZALAU

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular

II

I

lifri
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I

PERSOAHĂ FIZICĂ
CIUNT FLORENTINA

ACTIVITĂŢI DIDACTICE
AUTORIZATĂ, ZALAO

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular

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

6.2. Soţ/soţie
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1.000 RON

7. Venituri din premii şi din Jocuri de noroc
1.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3, Copii
I

8. Venituri din alte surse

8.). Titular
Asociaţia de
Dezvoltare

Membru - Consiliul de

Intercomunitară ECODES

Administraţie

CIONT IONEL

8.041 RON
- Sălaj,
Asociaţia Regională
pentru Dezvoltarea

Membru - Consiliul de

Infrastructurii din

Administraţie

CIONT IONEL

12.000 RON
Bazinul Someş-Tisa, -

8.2. Soţ/soţie
Casa Corpului
CIONT FLORENTINA

Formator

5.600 RON

Metodist

3.087 RON

Didactic, ZALAO
Casa Corpului
CIONT FLORENTINA
Didactic, ZALAO

8.3. Copii

lil
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.
Semnătura

Data completării
.'i

.11, ţpM

!
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DECLARAŢIE DE INTERESE

CIUNT V IONEL

Siibseinnatul

Primar

având fuiicţia de

Primăria
la
!

CNP

ZALAU, judeţul Salaj

, domiciliul

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere:

I. Asftciat utt «cţiABir la socktip MMcrciale, eonpaaii/foeietăţi ■afioaalc, Institapi dc credit, {npnri de iateres ecoaomic, precum ţi membin
îa asaciafii, fQadaţii iau alte orgaaizaţii aefuvamameuiak:
Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

Nr. de pSrfi sociale
sau dc acţiuni

Valoarea totală a părţilor
sociale şi/sau a acţiunilor

;

I

2. Calitatea dc mnubru fa orfaBcie de coaducerc, admiaiitiiire ţi coatral ale locictitikr comerciale, ale rccUler aataaeme, ale compaBiUer/
soeltaplor aatiuBalc, ale iasthuţtilor de credit, ale grUparilar dc iateres ceaaomic, ale ameiaţUtor sau faudatiHor ori ale altor orcaaizatii
oegavcraaaieatale:
Unitatea
- denumirea şi adresa -

1

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

I HU I i^l 11 Jll i^l i I III ill ilIUlIUIlIJllIJlllilI ill III 111 III III 111 III III
I

I
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3. Calitmtea de menibni ti cadnil juociatiiior proftsioaalc fi/sa« siadicak

::OLEGIUI. MEDICILOR VETERINARI, MEMBRU

ASOCIAŢIA MEDICILOR VETERINARI, MEMBRU

ASOCIAŢIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA, MEMBRU

4. CaJMatea dc veabni ta orpacle de ceadaemrc, adntaiitrarc ţi Mitral, retribiite mi aeretribaite, d«tta«t« ta cadrai paitMcler paUtke,
Aiacţta A^iaati fi dMaMjrea partUatai politte

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - SĂLAJ, PREŞEDINTE

5. Coatractc, iaelasiv cele de aeisteaţi jnrhliei, Mualtaati ji civile, obţinute ian aOate ta derulare la tiiapal exercitirii funcţiilor, mandatelor
MU dcamitiţior pabUee Itaanţnte de la bufetal dc etat, letal şl din fbadnri externe ori tacbeiatc cu eocletiţi comerciale cu eaţdtal de stat sau
nade itatal cete acţionar majarttarAniaoritar.
Beneficiarul de contract:
nomele, prenumele/
denumirea şi adresa

Instituţia
contractantâ:
denumirea şi adresa

Procedura prin care
Tipul
a fost încredinţat
contractului
contractul

Titular

Soţ/soţie

Rude de gradul 1^) ale titularului

II II
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Data
încheierii
contiuctnlui

Durata
contractului

Valoarea totala
a contractului

Societăţi comerciale/Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi
civile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvemamentalc/ Fundaţii/ Asociaţii^)

*) Prin rude de gradul J se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe Hnie descendentă,
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/
soţia şi rudele de gradul i obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale
pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mâi puţin de 5% din capitalul social al
societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet aldatelor menţionate.

Data completării

Semnătura

)
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