
DECLARAŢIE DE AVERE

;■

Director adjurtctl;<'i;^v:''’‘^^f ■,"' ■ ■ ■

; :
;Subsemnatul CHIS V* *.*•*
t

având funcţia de

Primăria, Salaj, Zalau

ia
Zalau, judeţul Salaj, domiciliulCNP

cunoscând prevederile art 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună
:. V • ;.' < j ţ - A ■ icu familia^) deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

“Hvt,.,-:'!'! • -rsV"'. ^; s''-V'

1. Bunuri imobile 
1. Terenuri
NOTĂ:

, • Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
Anul

dobândirii Titularul^)Modul de dobândireCota-parteCategoria* SuprafaţaAdresa sau zona

Contract de

vanzare^,..;.,; ,

cumpărare

'.Salaj, Zalau,
CHIS FELICIA

1/2Intravilan 755 m22008
ADRIANA

V-• ♦

ţ 5-.

♦ 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/şoţia, copilul), iar în cazul 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri
NOTĂ:

■ Şe vpr declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

;

Mpdiil de dobândireAnul
dobândirii Tituiarul^)Adresa sau zona' Categoria* Cota-parteSuprafaţa

Salaj, Zalau,
Contract de.'.

CHIS FELICIA116,6
vanZăirei '1/2i^artament 2005

m2 ADRIANA
cumpărare

l.k
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i
Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii coiii'erciale/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. I,• •!.' ;

I

1
II. Bunuri mobile
1. Autovehicuie/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt ' 

supuse înmatriculării, potrivit legii

Modul de dobândireAnul de fabricaţieNr. de bucăţiMarcaNatura

•!} Contract de vanzare..
20121BMWAutoturism

o^patare

Autoturism HYUNDAI 120 1

■ •• ■ 'r ■■ . .

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, coletţii d^ artă şi numismatică, obiectef 
care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro i

I
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află său nu pe teritoriul României la 

iTiomentui declarării.

Anuldobândirii Valoarea estimataDescriere sumară

• ''^2017 ,

......... '

•. • • cr-. V *•..
25.000 RONBIJUTERII DIN AUR SI ARGINT

ib.6.00 RONBIJUTERII DIN AUR SI ARGINT

»
i

•f-

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare. Şi biiţiuri imbbile înstrăinate în ultimele 12;
Iutii

Data
înstrăinării

Persoana către care 
s-a înstrăinat i ; Valoarea-.Forma înstrăinăriiNatura bunului înstrăinat

10.000 EUR13/07/2020 CVCCRISTE GOSMINTeren Intravilan

■ ..r:
C' : •

irv. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente' de econb^işiţelşi investire, inclusiv 
cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte S.obO ide edPu

Ij

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

■ V --.. .

i
I

i
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1
• > Deschis ‘ i :Instituţia care administrează şi 

adresa, acesteia
:;SoId/valoare la ziTipul*

Fonduri de investiţii
NN ASIGURĂRI DE VIATA, 2QX^ \:i 22.&Q1RON(inclusiv pensii private

ii''::?BUCUREŞTI
sau alte siste
Fonduri de investiţii

NN ASIGURĂRI DE VIATA, 10.864.. . 2015 .RON(inclusiv pensii private
bucureşti

sau alte siste
Fonduri de investiţii

AZT VIITORUL TAU, 2007 53.888RON(inclusiv pensii private !bucureşti
sau alte siste
Fonduri de investiţii

AZT VIITORUL TAU, 2007 26.439RON(inclusiv pensii private 

sau alte siste
bucureşti

.-v. ;

Cont curent sau echivalente 5.9002013EURING BANK, BUCUREŞTI
(inclusiv cârd) :

. *Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) d^'^zîil^.^c^%Ait:^hi'iăt^rite; (3) 'fdnduri de/ 
■ investiţii sau:echiv.alente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu dcumiilare ^ie vQh declara cele aferente anuluh^ 
fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoareă'de piaţă îrtsuntată a tuturor acestora: 
depăşeşte 5.000 de euro

. i

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

Număr de titluri/ 
cota de participare

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Valoarea totală la ziTipul*

/-.li: '5 .

^Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate/0igqţiu0;.^Q):acţium sau părţi sociale .
în societăţi comerciale: (3) împrumuturi acordate în nume personal. A

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalehtul ă 5.000 de euro pe an:
• I ••

•*

■ Vaioare': ’ ' ValutaDescriere

:

+
.• 'i.*- •.•

.5
•V

:
;

.

ti
Pagina 3 din 7 ţ



' . . ■

•i
NOTĂ;
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. .1

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 S.OOO de euro

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

ValoareaScadent în anul.Contractat în anulCreditor

->
42.000 EUR

2024 '

2013ING BANK SA

• f

19/000 RON2019RAIFFEISEN BANK

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor; 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/soci'etăţi 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*

Venitul anual 
, încasat

Serviciul presţat/Obiectul 
generator de venit VSursa venituluiCine a realizat venitul

1.1. Titular ■. . .

;

1,2. Soţ/soţie

1.2. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partep rudelor Jde ^adul l şi al Il-lea.
■' - i

VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimbLan fiscal încheiat (potrivit 
art, 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulţeri<ia|re) ,

' ......
X
.11NOTĂ;

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
I.
I

Venitul anual 
încasat

Serviciul prestăt/Obiectul 
generator de venit

lSursa venituluiCine a realizat venitul •;7-

1. Venituri din salarii

1
■■■;
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M-;1.1. Titular * :•
Primăria, ZAIAU, P-A 

lULIU MANIU, NR.3,
.VVV:-;: .

RAPORTURI DE MUNCA 97.205 RONCHIS MARIUS CLAUDIU
t

JDETUL SAIAJ

1.2. Soţ/soţie
t t

(iDIRECŢIA DE ASISTENTA
3RAPORTURI DE MUNCA 54.198 RONSOCIALA ZALAU, ZALAUCHIS FELICIA ADRIANA

P-TA lULIU MNAIU

1.3. Copii +

t

• • I ■ • P

rJ.-
2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular :. .

CHIS MARIUS CLAUDIU
; ■■

EXPERST CONTABIL,
25«043 RONONORARII . :N • ‘ZALAU, .CHIS MARIUS CLAUDIU 1

■ j’ »i

r

*. îi :

2.2. Soţ/soţie :

-r

i. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
:

Ţ. ic..mLx'. ^3.1. Titular

1

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular V
1. •; •

t
■. ‘.r

*-»« • .
V

4,2. Soţ/soţie y': vi;.;:......

'■V ••• .u
• ,• ;;;şv' î

..‘kT -i' ■ilLl.ijlL

i
; :
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1r
5. Venituri din pensii

•5.1. Titular *•: •
■i

5.2. Soţ/soţie

i

f
1.:

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

r :6.2. Soţ/soţie

c* •

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular •.

Şy'./.■■
. ■ !

I' f

7.2. Soţ/soţie

•.. '
7.3. Copii

;

“t

8. Venituri din alte surse
■z '

i
8.1. Titular

vouchere de vacanta
;■!PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
■i1.450 RONCHIS MARIUS CLAUDIU •iZALAU, ZALAU

i ■ 1.050 RONDESPĂGUBIRE iVSIGURARENN ASIGURĂRI, BUCUREŞTICHIS MARIUS CLAUDIU

8.2. Soţ/soţie
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■•' 'T-tf'-'.-’’-
■y- ■ :y :

vouchere de vaeânjta'. .•
]DIRECŢIA DE ASISTENTA

1.4S0 RONCHIS FEEICIA ADRIJ^
j.SOCIALA, ZALAU«
S

■ţ I
DESPĂGUBIRE ^IGUFUVRE 1.650 RON 1NN ASIGURĂRI, BUCUREŞTICHIS FELICIA ADRIANA

l8.3. Copii
jît'

? •1.982 RONALOCAŢIECHIS MARA DMPS, SALAJ i

:
1.982 RONALOCAŢIEDMPS , SALAJCHIS LUCA !

}
f:

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale; pţntrfl'-ineiâctitatea sau caracterul • 
incomplet al datelor menţionate. • '

•1

$
■V

tData completării .• > .

12/05/2021 i:
î

■

\
■1

;

!

.1

■ M'.-’* --

1‘-

. 'i-
f ■ <

1

i
. :<»

!

: . ’-i •• ■ .• ^

r
P

:•
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DECLARAŢIE DE INTERESE .

CHIS V MARIUS CIAUDIO V >Subsemnatul »

Director adjunct
având funcţia de

Primăria, Salaj, Zalau

la
Zalau, judeţul Salaj, domiciliulCNP

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere:
r. i'i: •} .

)

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru 
în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii ncguvernamcntale:

Unitatea
• denumirea şi adresa -

■ T ■' 11 =

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

Nr. de părţi sociale 
sau. de acţiuniCalitatea deţinută

V : ;V -i-

; •;o.:

>f.u
■; •.' lî . : • i;* • •

I

9

; *

,iIt V.;' î ,

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi fcontrdl ale societăţilor comerciale,.ale regiilor autonome, ale companiilor/ 
societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale yociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii 
ncguycrname.nlale: . .... .... ., .(o iMfrc'■■cVi ?■>■■■■■■!’■• ••■

Calitatea 'deţinută ' . ," .- ' f ‘"paloarea beneficiilor
* îj Î ..

:, •; unitâ'tcâ'
- denumirea'şi adr^a -

! ■ •; •'.
.ir

..I-.I.-. .‘v .1 '.iliiO

ASOCIAŢIA DE,DEZVOLTARE 
INTRACOMONITARA "ZONA 
idETROPOLITANA ZALAU", 
Zalau, Salaj, P-TA lULIU 
!>1NAIU

0 RON'CENZOR, CENZOR

;
I

vili) ■ ' '

:• •
■I . -1. .*ţ :

: !• :

ni;' .r Hm
i;|

<1
;
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ŢVSOCIATIA METROPOLITANA DE 
TRANSPORT PUBLIC 2ALAU, 
Zalau, Salaj, PIAŢA lULIU 
MANIU, NR.ll

:

0 RONCENZOR, CENZOR

> .: rt, • . .
fj-'î ‘/iV: • -

iSteiLiM:' "aWte:;-
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 1

,'i

SINDICATUL CIVITAS ZALAU, MEMBRU

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZAT! DIN ROMANIA, MEMBRU

V

:
i-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare $i control, retribuite sau neretribuite, deţinute în-cadrul partidelor politice, 
funcţia deţinută ţi denumirea partidului politic

• *.

\!i
I

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă ţi^ivile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării
funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat,.local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu 
capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/niinoritar: '[j' '' '• ■ '

. Data 
încheierii 

contractului

Instituţia 
. contractantă: 

denumirea şi adresa

Procedura prin care 
a fost încredinţat 

contractul

Beneficiarul de contract: 
numele, prenumele/ 
denumirea şi adresa

Valoarea totală 
a contractului

Tipul
contractului

Durata
contractului

Titular

iL'v'.i'i,-..I r-•.*.■ .C.'.f-s' i.

.'.. . • ‘ i ,■ .‘i V. : *

; .i,- or.f.'!,» t!

!
Soţ/soţie !

' 'r ..
1

I ■î‘

. i’i.i;. :

■i
■.V,'

;
1

. :

I']
• I

-i.:
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r : :
t.*. *'••

'i‘ ..> ,
•J:'% ; »

Rude de gradul l') ale titularului ... ..
!.•

■:

!
i;
I

»
fii-.--
i

!
1

,1

erciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi,Civile profesionale sau societăţi
t/ Organizaţii neguvemamentale/ Fundaţii/ Asopiaţii'^/

Societăţi corn
.civile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară profesia de

■i

avoca
•.i

r-;•
;. ; t.

t

î;

;pe acţiuni la care^ieclarantul împreună cu soţul/soţiâ şi rudele de gradul 1 d^ţm mai,;,pdţm. d? S/o din capitalul social alp
societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale^ pentrq;Jnexactitatea 
incomplet al datelor menţionate.

i :

;!;:‘i

sau .caracterul;;
î;
Ol

. :

:

f. . .:
i?Data completării .;

12/05/2021

I -

.'CiC; CUM.' 
• -ii.

t; :
u

r
•i!

î
t. ■f,-

;
?!■ij-Ok;'

î

;,

•i i ;

I :•

. {j .vX-

■.Vik: !■ •

A; 'nlf i!%r ■ ■■■.-'!• ■

• •
fi;JIAH<III|i|I I,I ;II. rinw ii'Iii IIl\Ti' iiiiliI liI
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