ANEXA 1
DECLARATIE DE A VERE
Subsemnatul KASZTA ALEXAND RU, avand functia publica de politist local la
POLITIA LOCALA. ZALA.U, CNP
domiciliat in
, judetul Salaj
localitatea
Crinoscand prevederile art.326 din Legea nr.286/2009- Codul Penal privirid falsul in
declaratii, declar pe propria raspundere ca impreuna cu familia*l) defin urmatoarele:
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate fn alte Jiiri.
Adresa sau zona

-

-

Categoria
*)

Anul
doban
dirii

Supra
fata

Cotaparte

-

-

-

-

Modul
de
doban
dire

-

Titularii *)

1. 2.-

-

-

-

-

-

1. 2.-

-

-

-

-

I

1.2 .-

-

-

-

-

-

-

1. 2.-

-

-

-

-

-

1.2-

*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil.

!

I

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

Catego
ria*)

CEHUSILVANIEI

1

Anul
Suprafa Cotă
dobândi ţa
parte
rii
1991
47,62
1/1
mp

Modul de
dobân
dire
Cumpărare

Titularii*2)
1. Kaszta Alexandru
2.-

1.2.-

1
2.-

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii
comerciale/de producţie.
* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
2) La Titular se menţionează, in 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

Marca

Număr bucăţi

Anul fabricaţiei

Autoturism

OPEL VECTRA

1

1994

Modul de
dobândire
cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă si
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror
valoare însumată depăşeşte 5.000 Euro
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe
teritoriul României la momentu declarării.
Descriere sumară
Anul dobândirii
Valoarea estimată

2

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

Data înstrăinării

Persoana către
Forma
care s-a înstrăinat înstrăinării

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi
investite, inclusiv cârduri de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de
euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în banei sau instituţii financiare din străinătate.
Institutia care
administrează şi
adresa acesteia

Tipul *)

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

*) Categoriile indicate sunt: (1) 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 Euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
Emitent
Tipul*)
Număr de titluri/Cotă
Valoare totală la zi
titlu/societatea în care
de participare
persoana este acţionar
sau asociat/beneficiar
de împrumut

*) 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.
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de (
euro pe an:
;
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi
alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro.
3

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

I

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

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 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*
Cine a realizat
venitul
1.1.
Titular
1.2.

Soţ/Soţie

1.3.

Copii

Sursa venitului:
Numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual încasat

*) Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul
I şi al Il-lea.
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal
încheiat potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare)
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Cine a realizat venitul
Sursa venitului:
Serviciul
Venitul anual încasat
numele,adresa
prestart/Obiectul
generator de venit
l.Venituri din salarii:
l.l.Titular
Poliţia Locală
SALARIAT
35544 lei
Kaszta Alexandru
Zalau, B-dul Mihai
Vouchere de vacanta
Viteazul, nr.23/A
1450 lei
Norma de hrana
4160 lei
1.2.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
4.Venituri din investiţii
4

4.1 .Titular
4.2.Sot/Sotie
5.Venituri din pensii
5.1 .Titular
5.2. Sot:/Sotie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.Venituri activitati agricole

6.1.Titular
6.2.Sot/Sotie
7.Venituri din premii si din .iocuri de noroc.
7. I .Titular
7.2.Sot/Sotie
7.3.Copii
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
· 8.2.Sot/Sotie
8.3.Copii
1.

-

2.

-

3.

-

-

-

-

-

-

-

-

Prezenta declaraJie constituie act public # rlispund potrivit legii penale pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor menJionate.
Data completarii:

5

.,

d),. l2i/11, 06- o&z/
DECLARATIE DE INTERESE

ANEXA2

Subsemnatul KASZTA ALEXANDRO, avand functia publica de politist local la POLITIA
LOCALA ZALA.U, CNP
, domiciliat in localitatea Cehu-Silvaniei,
judetul
Salaj
Cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr.286/2009 - Codul penal privind falsul in declaraiii,
declar pe propria raspundere:
..
1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationaJe, institutii de credit, grupuri de
interes economic, precum �i membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:
Nr. de paqi
Valoarea totala a
Unitatea
paqilor sociale
sociale sau de
Calitatea detinuta
- denumirea �i adresa actiuni
�i/sau a a,ctiunilor
I.I. .....

-

-

-

-

-

-

-

-

- ''
-

-

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare �i control ale societatilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale:
Unitatea
Calitatea detinuta
Valoarea beneficiilor
- denumirea �i adresa 2.1 ...... !

-

-

-

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale �i/sau sindicale
3.1 ...... Membru sindicat LEX COM Politia Locala Zalau
Membru sindicat IPA Regiunea 2 Salaj

. -· -

-

-

-

4. Calitatea de membru in organele de conduce're; administrare �i control, retribuite sau neretribuite, definute
in cadrul partidelor politice, functia detinuta �i denumirca partidului politic
4.1 ......

-

-

.1

5.1 Beneficiarul de contract:
numele, prenumele/denumirea �i
adresa

Institutia
contractanta:
denumirea �i
adresa

Procedura
prin care a
fost
1ncredintat
contractul

Data
Tipul
contractului incheierii

Durata
contractul
ui

contractul
ui

Valoarea
totalii a
contractul
UI

Titular ...............

Sotfsotie ...............
Rude cl� gradul 1 1J ale
titulan:ilui
Societati comerciale/ Persoana
fizica autorizatii/ Asociatii
familiale/ Cabinete individuate,
cabinete asociate, societiiti
civile profesionale sau societati
civile profesionale cu
raspundere limitata care
desfa�oara profesia de avocat/
Organizatii neguvernamentale/
Funda ii/ Asocia ii2l
I) Prin rude de gradul I se 1ntelege parinti pe linie ascendenta �i copii pe linie descendenta.
2) Se vor declara numele, denumirea �i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,
sotul/sotia �i rudele de gradul I obtin contracte, a�a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele
societiitilor comerciale pe actiuni la care declarantul 1mpreuna cu sotul/sotia �i rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.
Prezenta declaratie constituie act public �i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Semnatura

Data completarii

2

