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DECLARAŢIE DE AVERE

, având funcţiaSANDU COSMINSu bsemnatu l/Subsemnata, 
de CONSILIER

CNP

la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALAU

, domiciliul ZALAU,

ind prevederile art. 292 din Cndiil penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că împreună cu familia’^ deţin următoarele:
cunosc

*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.

Modul de 
dobândire

Cota-
parte

Titularul*^Anul
dobândirii

SuprafaţaCategoria*Adresa saiţ zona
Contract- SANDU

COSMIN1/12800 mp vanzare-2002agricolTasnadjud Satu-Mare cumpărare
Contract- SANDU 

GOSMfN.1/1900 mp vanzare-2007intravilanZalau, jud Salaj cumpărare
GontraCt- SANDU

GOSMIN1/1600 mp vanzare-
cumparare

2014intravilanZalau, jud Salaj

* Gategoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil. , i i

*2) 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
I.

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

Modul de 
dobândire

Cota-
parte

Titularul^^Anul
dobândirii SnprafaţaCategoria*Adresalsau zona

f. SANDU
COSMINCasa de

locuit
Zalau, jud Salaj donaţie1/1290 mp2009
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţiiş comerciale/de

^ *2) 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

Contract vanzare cumpărare20011OPELASTRAGAUTOTURISM
îContract vanzare cumpărare20081AUDI A5AUTOTURISM t

Contract vanzWe cumpărare20021OPEL ASTRA GAUTOTURISM (
IContract vanzare cumpărare2005OPEL ASTRA H .AUTOTURISM

sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
universal, a 'căror valoare2. Bunuri

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

sau
!

Se^Ir menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

ia momentul declarării. i

I

1
căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobilej înstrăinate înIII. Bunuri mobile, a 

ultimele 12 luni
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tostrăinăriikisIrSlnat
Tr

IV. Active financiare
1. Conturi şi deporite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

Se^or declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Sold/valoare la zii Deschis in anulValutaTipui^

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

sat

investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturoi
2. Plasamente, 

acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Nujn&r de titluri/ 
cota de participare

Valoarea totală la ziWm Tipul*
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^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.

însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe3. Alte active producătoare de venituri nete, care
an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii ... a . ^ . • • w
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate in 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.

i

'I liIj
t

VI. 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 sa^u 
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*

V Vi'..r
■ Ojj® a 'i<3,oî ia'J

Li___ 5

1.1. Titular
Primăria Municipiului 

Zalau,Piaţa luliu Maniu 
nr.3

salariuSandu Cosmin

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii
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cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al lldea*Se exceptează de la declarare
1

Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)VII

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

1. Venituri dip ,salarii
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

2. Venituri din adtivităţi independente
2.1. Titular 

!

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri difi cedarea folosinţei bunurilor {
3.1. Titular

(
3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie 1

5. Venituri dih pensii 
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie
I
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i6. Venituri din activităţi agricole :
j

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie :

j : . 1 I •: -1 . ■ .1i. ■T I

r.- .î ; Câity a j î I:.v.! ■ i
îi . * 'I- I

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

12. Soţ/soţie

7.3. Copii

i8. Venituri din alte surse \

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii
i

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

Data completării 
20.05.2021

I

Semnătura
i
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DECLARAŢIE DE INTERESEt

, având funcţiaSANDU COSMIN
la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALAUSubsemnatul/Subsemnata,

de CONSILIER 

CNP , domiciliul ZALAU,
___________________________ —----- ---- ----- - »

. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. .neietăti eninerclaie. companli/socieaţi naţionale, insfituţii de credit, grupuri d ^ . n.e.,L în ..ocU.ţii, fundaţii sun aHe’‘o"r;rnirnţii^nepuver^nan.enJa|.

sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni si/sau a acţiuniloi

cunoscând prevederile art

1. Asociat sau 
interes economi irecom

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

1.1

eSnomic, a4 «Nnciaţiilor sau fandatiaor ori ale altor organizaţii n^uvernament^e. _--------------------------
Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

- denumirea şi adresa -
2.1

membru în cadrul asociatulor profesionale şi/sau sindicaje3. Calitatea
3.1

4. cutate.ide n.c^bi^^^'^ulo d. conducere, .dministmre ,i «ntrol, rrtribuite sau uereţribuii 
deţinute în ckdmt partidelor politice, funcţia deţtnntâ şi denumirea partidului poiiţjc
4.1

S Contracte; inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţaf. deSn «mpul e«rdţârii funcţiilor, n..ndat.lor sau P^'irdf Ifslu unde sS^^^
Stat, local şijdin fonduri externe ori încheiate cu societăţi comeraale cu capital de stat sau
acţionar măioritar/minoritar; ___________
5.1 BenefidanildeoOTlract numele, Instituţia
prEnumele/denuntirea şi adresa_____ contradaniă;

Valoares
totalăa

Durata
contractului

Data
închderii

TţwlProcedura prin 
caieafost axitractului

1
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*.

i
t

oonlractuy joonttaduluiînoedintat
ocxitiactul

denurrureaşi
adresa

{

i

Titular
-I
ij
1Soţ/soţie
I

i

Rude de gradul l'^ale titularului
I
i
i
!

Societăţi canociale/PejsoanăfiziCă 
autori2ală/Asociaţii femiliale/ Cabinete 
individualei, cabinete asociate, sodelăţi 
civDeptofeaonale sau sodetă^ civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat/ Ot]gani2aţu 
n^uvernarrTentale/Furxiaţii/Asociaţii^

I
I

1
1

1

i

'^ Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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 declâră contractele ; 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de , 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. ( .

i

I
I II
( I
I

declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 1Prezenta
caracterul incomplet al datelor menţionate.

I

;SemnăturaData completării 
20.05.2021
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