
>

2^?

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemna tiii/Subsemnata, 
de CONSILIER

MORAR FLORIN , având funcţia
în Cadrul Consiliului Local ai Municipiului Zalău

CNP , domiciliul ZALAU, JLD.SALAJ

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia'^ deţin următoarele:

) 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 ţâri.

Anul
dobândirii

Cota-
parte

Modiilde
dobândire

■ *

j;^Adresa sau zona Categoria* Suprafaţa
/.ulau .1 m- Mtnar Florin / 

Morar Monica
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.

^2) La "Titular" se menţionează. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietale, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri 
N O T Â :
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

■:'^^6dul,deL
jdobândiîţe V

AnuL
dobândirii

Cotă-
paite.

Adresa său zona ;, Categoria* Suprafaţa
W) Ifi ni-/illllU 2001) Moral' Florin / Morar 

Monica
cumitararc

tOx III*/.al au 2012 Morar Florin / Morar 
Monica

cumpărare

Corn, Florcşli, iud.Cluj 48.80 m- M<irar Fiorin / Morar 
Monica

cumpărare2020

Categoriile indicate sunt' (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.

*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.

11. Buniii'i mobile

I



•i

1, AutovehicHle/aiitotiii isme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Modul de dobândireAnul de fabricaţieNr. de bucăţiMarcaNatura
2(iNToviiUt lîa\' 4Aulo ciimpajiirc

2f)|2Tovota YarisAulo cu!n|iaiaic

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 valoai'e 
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTA;
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării.

Anul dobândirii Valoarea estimatăDescriere sumară

FU. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de curo fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni

Forma
înstrăinării

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a 
înstrăinat

Natura bunului 
înstrăinat

Valoarea

IV. Active financiai'e

1. Contui'i şi depozite 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

NOTA;
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şi adresa acesteia , Sold/valoârc la ziDeschis în anulTipul* Valuta
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^Categoriile indicate sunt: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd): (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiri sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

1. Plasamente, invesfiţii dii'ecte şi înipriumituri acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTÂ
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Număr de titluri/ 
cota de participare

Emitent titiu/socictatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/faeneficiar de împrumut Valoarea totala la ziTipul*

*Categoriile indicate sunt; (!) hârtii de valoare depnute (titluri de .stai, certificate, obligapuni); (2) 
acţiuni sau părţi .sociale in 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:

NOTÂ.
Se vor declara inclusiv cele aflate în strâinâlaie

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneflciul unui terţ, biimiri acliiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTÂ:
Se vor declara inclusiv pasivele flnanciare acumulate în străinătate.

Creditor Conti'actat 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/societaţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoai’e individuală depăşeşte 500 de euro*

Venitul anual 
încasat

Sursa venitului; 
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venitCine a realizat venitul
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*Se exceptează de la declarare cadourile .p' irâla(iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ^i al 11-lea.

VII. Venituri ale ileclaranlului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimii] an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi coinpletările ulterioare) 

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Sei^iciul prestat/ObiectiiI Venitul anual. 
generator de venit încasat

Sursa venitului: 
: numelei adresaCine a realizat venitul'

1. Venituri din salarii
Colegiul National 

Silvania"Zalau
74 956 RONSalarii1.1. Titular

Centrul Judeţean de Excelenta 
Salaj

10.459 RONSalarii

SalariiCentrul Judeţean de Resurse si 54.095 RON1.2. Soţ/soţie de Asistenta Educaţionala Salaj
SalariiColegiu! National 

..Sil\ ania'/.alaii
7 624 RONMorar Monica

1.3. Copii

2. Venituri din activităp independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosiniei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/sope

4. Venituri din inve.sti(ii

4.1. Titular

4.2. Soţ/so(ie

5. Venituri din pens ii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activităp agricole

6.1. Titular
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6.2. Soţ/soţie

^■ ■■' ■ ^’^Sursa venitului; '; Guie a realizat venitul adresa Seiviciiil |)feslWBieciilI tyrmtulianuall1

7. VeiiHuri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
Vanzare teren intravilan, 

775 nrS.l.Tiujlar Zalau, str Tipografilor 9.300 EURO
Asociaţia Colegiul National 

„Silvania”Zalau
Formator curs ECDL 

Roman ia 3.600 RON

8.2. Soţ/soţie
Asociaţia Viitor Plus, proiect 

EcoProvocarea
Coordonator club 

EcoProvocareaMorar Monica 1.000 RON

8.3. Copii
A.J.P.l.S. Sălaj, Zalău, jud. 

Sălaj, Str. A. lancu nr.29Morar Andreea Florina Alocaţie 1.728 RON

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

Data completării Semnătura

11 noiembrie 2020
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DECLARAŢIE DE INTERESE

, având funcţiaMORAR FLORIJMSubsemnatui/Subsemnata, 
de consiHer în Cadrul Consiliului Local al Municipiului Zalău

, domiciliul Loc. Zalau,CNP

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere;

M\*Iţţ,^btia:t;sao iacţionajv|a-,spaetaţi cofaerdăle,
^tei1efWn6wc'^g^um?Procmţ)ruînaspcîaW.faiBaţjj^âW4gr^zapjLt»eîgC[yS^^W

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

Nr. de părţi
sociale sau 
de acţiuni

Unitatea
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

2; Calitatea de membru în organele de conducere, adrolhIstrăiPfe' fi
rfeglilor autonome^ ale cotnpaniilor/societaţilor naţionali ate mstit^ilor de la^'

j

1-^

Unitatea
- denumirea şi adresa - Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

2.1.

t

. V-‘i-3. Calitatea de ţnetnblFfl)în cadi^l asocia^^ profesiotiale şi/sau aîndlcale,
3.1

r Membru FSLI

.1
] 4, Calitatea de metfiîn organele d conducere, administrare şi cqntrdl^f|^^tiîţ^|iâiţw^^
j deţinute îii cadrul .p:ar^fel:okpoUt»co> funcţia deţinută şi denomireâ paHîtofeîi^îi^ft Vx j . r

4.1 Consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Zalău
r
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jniiclusîy C€!e'dj|tfJştOTţă |uridţcă, consultanţă juridica» consultanta şijciHlCj obţiniite sau aflat» 
‘îti dci^^ţ^re îf .^tripui jekeHMvîi fonc^llor, sau demnltâţilor publice fiiiaPţate de ia bugetul d»
st&t, lo^ şi rfM?ibn%diă’e5cfe(îaeoM in Cheia cu sociellîţi coiiierciale cu capital de stat sau unde statul est»
fei||şiitfţar/iSt6ÎŞ«ti'
• r. ’

*■ i I 

5.1 Bendîdanj) de contract numele, 
pfenumde'denumirea şi aiiea

I

Pioceduiapiin
careafts
tncredin^
contractul

Instituţia 
OOTiractanlâ: 
denumirea şi 

adresa

Valoarea
tonlăa

contractului

Dala
încheierii

contractului

Tipul Durata
contractuluicontractului

‘ Titular

Soţ'soţe

Rudedegtaduir''aletitu!arului

Socaelăţi oorrfâdale^ Persoană fizică 
autorizaâ/Asociaţii femiliale/Cabinete 
individuale; cabineteasociale, societăţi 
civile piofesionaiesau scrcietăţidvile 
profercxiale cu tă^undete limitată care 
deslaşoaiă profesa de avocat/ Organizaţii 
n^Nemamentale/Fundaţii/ Asocaţi^

Prin nide de gradul / 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 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.b. Nu se declara contractele 
societarilor comerciale pe acţiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia si rudele de gradul l deţin mai 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 al datelor menţionate.

SemnăturaData completării

11 noiembrie 2020
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