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DECLARAŢIE DE AVERE
RADA ANCA CRISTINA
,ubsemnatul/Subsemnata,
le consilier

la MUNICIPIUL ZALAU
, domiciliul

:np

, având funcţia

ZALAU

Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
cunoscând prevederile art. 292 din
;â împreună cu familia*^ deţin următoarele:
♦ l^Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ:
,
.
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţari.
Cotaparte

Adresa sau zona

Categoria*

Anul
dobândirii

Jud.Salaj,loc.Zalau,

intravilan

2010

566

1/2

Jud.Salaj.loc.Zalau,

intravilan

2008

727 m^^

1/1

Suprafaţa

Modul de
Titularul^^ ;. •••
dobândire___________ _
Contract de Rada Gabriel 14
Rada Anca 14
donaţie
Constract de
Rada Gabriel
vanzare
cumpărare

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apâ; (5) alte categorii de terenuri
““fu " W^fmfnlJone1S! ta i^ul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/sotia. copilul),
iar în cazul bunurilor ta coproprietate. cota-parte şi numele copropnetanlor.
2. Clădiri
NOTĂ:
^
.
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
i Adresa sau zona
SalajjZalau,

SalajjZalau

Anul
Categoria* dobândirii Suprafaţa
apartament
Casa de
locuit

Cotaparte

2007

78.34 m^

1/1

2017

225.46 m^

1/2

1

Modul de
dobândire
Contract de
vanzare
cumpărare
construcţie

Titularul^^vt)
Rada Gabriel
Rada Gabriel 'A
Rada Anca 14

>alaj,Zalau,

apartament

30.91

2019

Contract de
vanzare
cumpărare

1/1

Rada Gabriei

(2) casa de locuit; (3) casă de vacanlă; (4) spaţii comerciak/de
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament;
”tLa -Titulax” se menţioneazâ, în ca.ul bunurilor proprii, numele proprietarului (timlarul, sop.l/so,ia, copilul),
ar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare,
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie

Natura

Marca

autoturism

Renault Magane

1

2007

remorca

remorca

1

1974

Modul de dobândire
Contract de vanzare
cumpărare_____
Contract de vanzare
cumpărare____

de artă şi de cult, colecţii de artă şi
universal, a căror valoare

2. Bunuri sub
numismatică, obiecte care fac
însumată depăşeşte 5.000 de euro

S°vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se aflS sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro
ultimele 12 luni
2

Natura bunului
înstrăinat

Data
înstrăinării

Forma
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi ;i depozite baneare, fonduri de investiţii, forme eehivalente
inelusiv eardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte S.OOO de euro

investire,

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care administrează
________ şi adresa acesteia
Banca Transilvania,Zalau
Banca Transilvania,Zalau

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

Fonduri de
investiţii
Depozit
bancar sau
echivalente

euro

2017

16994.90

ron

2008

2205.86

sau
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
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent titlu/societatea în care persoana este
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

3

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi

•Ca,eforiile indicme sm,: (I) hănU de valoare de,mu,e (IHluri de slcu. certificate, obligafiuni): (2)
pârli sociale in socieUifi comerciale: (3) imprumuluri acordate m nume personal.
wţiuni sau
Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
3. Alte active producătoare de venituri nete, care
an:

NOTA;
^
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
“poteci, garanţii .mice în beneflcinl «n.i •ec^

en™"

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depaş ş
Se^Jotdeclara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

V,. cadouri, servicii sau avantaie priurite gratuit “Vn^iSe Tu
crea«e garantu, lecou«ri de cheltuieli, aheie deeâ.
cell ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Sursa venitului:
numele, adresa

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii
4

Venitul anual ,
încasat

*Se exceptează de

la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul! şi al Udea

VII Venituri ale deelaranfului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul au fiseal îneheiat
VII. Venitur
571/2003 privind Codul fiseal, eu modifieările şi completările ulterioare)
potrivit art. 41 din Legea nr.
NOTĂ;
.
,
.
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
generator de venit
încasat —

Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul
. Venituri din salarii
.1. Titular
Rada Anca Cristina

consilier

Municipiul Zalau

38374

.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie_____
Ven din chirii.

chirie

Rada Gabriel David
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
5

5570

). Venituri din activităţi agricole
).l. Titular
5.2. Soţ/soţie
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Sursa venitului;
Nume, adresa

Venitul anual
încasat ~

7, Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

____________________

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie
8.3. Copii

A.J.P.I.S. Salaj,Zalau
A.J.P.I.S. Salaj,Zalau

Rada Gabriel David
Rada Timotei

Alocaţie
Alocaţie

1982
1982

public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Prezenta declaraţie constituie act
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
18.05.2021

6

•?

DECLARAŢIE DE INTERESE
ubsemnatuiySubsemnata,
e CONSILIER

, domiciliul

:np

, având funcţia

RADA ANCA CRISTINA
Ia MUNICIPIUL ZALAU
ZALAU

unoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere;
acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţu de credit, grupuri de
1. Asociat sau
si membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale;------- -interes economic, precum ------------------------- 1
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

sociale sau
părţilor sociale
de acţiuni____ şi/sau a acţiunilor

1.1

de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societâţilor comerciale , ale
na,io„ale, ale insatu,iilor de e^a ale grup»r.lor de mteres
ecLomic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamenta^
Valoarea beneficiilor
Unitatea
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa 2.1

,

%
3.1

a. „....hr.. în cadril asociaHilor profesiopale şi/sau smdlgle
snvJDTCATUL CIVITAS ZALAU,MEMBRy------------------ ----------

administrare şi control, retribuite sau neretribuite.
4detfnute
Calitatea
de membru
în politice,
organelefuncţia
de conducere,
în cadrul
partidelor
deţinută şi denumirea partidului poliţie
4.1

S. comraele. inclusiv cele de aslsteatâ iuridleâ. eoaaul.aat»

acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Baiefidanil de contract: numele,
ptCTiumde/dgiunfflea şi adresa

Insdtu^
OGitiaetarită:

Procedura prin
careafbst
1

ss.... i Trpul
contractului

Data
HKbderii

Durata
contractului

Valoarea
totalăa

denumirea şi
adresa

maedinţat
contractul

oontiaduhri

ooiitisctulid

Titular

Soţtope
RixiedegpMl‘^aletitulaiuhi

Soddă^ oomeîdale/Peisoanăfiâcă
autoriza®/Asodaţjifemiliale/Cabinete
iixlividuale, oibmetB asodate, sodefâ^
dvileprofeâonalesausocietâ^dvile
profesionale cu lăspundse lindtata care
desSşoatăprofesiadeavocal/Oig?ra^
neguvonamaitale/FurKfa^ Asociaţir____ _______ ]---------------->------------ ^

^

______
^ !

5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
declaraţie constituie act pnbUe şi răspund potrivit legii penale pentru
Prezenta
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Semnătura

Data completării
18.05.2021

2

inexactitatea sau

