
Nr. N din

DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnata Tuduce loana-Maria, având funcţia de CONSILIER în cadrul Consiliului Local al

domiciliul în Zalău, judeţul Sălaj, 
ctmoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind felsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că, împreună cu familia*^ deţin unnătoarele:

Municipiului Zalău, CNP

*1) Prin familie se înfelege soful/soţia şi copiii aflaţi în întrefinerea acestora

L BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte fări

Tuduce loana-Maria 
şi soţul Tuduce Horaţiu

Zalău, judeţul Sălaj, Schimb1/2297 mp20063

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

2. CLĂDIRI
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte fări

I A:::
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Tuduce Horaţiu şi 
soţia Tuduce Ioana

Zalău, judeţul Sălaj, Schimb1/22 2006 168 n^)

Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanfă; (4) spapi comerciale/de producpe.

IL BUNURI MOBILE
L Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

r"
V. . -J ■ - X.A sAyAA/AAră

CUMPĂRAREAUTOTURISM VOLVO XC60 1 2010

CUMPĂRAREAUTOTURISM VOLVO V40 20151
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2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colec^i de arfâ şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro
Notă: Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 
momentul declarării.

I
’ •:
r

ra. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI 
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI _______________r

.L.

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi deporate 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
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau institupi financiare din străinătate.

p’:.: .< ‘ -1'.

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cord); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri 
de investipi sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele (rferente 
anului fiscal antertor).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro
Notă: Se vor declara inclusiv investiţiile şi ţxirticipărtle în străinătate.

jy-.'>•
- -^r

*Categoriile indicate sunt: (J) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligapuni); (2) acţiuni sau părp sociale
în societăp comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume ţyersonal.
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an:
NO TĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
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V. DATORII
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri acbbdţionate In aştern leasing şi alte 
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
h!OTĂ:Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

r

92.564 lei20242016First Banks. A.

VI Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea 
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii 

publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altde decât cele ale 
angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

unor

I"‘ V
J

1
1.1, Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi tratapile uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi al 11-ka
Vn. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit 
art 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.______________________________

i'' l>■1

IM.1. Venituri din salarii
77.4341eiSalariuCentrul de Excelenţă Sălaj, Zalău, Str. Unirii nr. 1

Salariu 17.511 leiColegiul Naţional “SDvania” Zalău, Str. Unirii nr. 11.1. Titular 
Tuduce 

loana-Maria
Indemnizaţie 13.1400 leiConsiliul Local Zalău, Piaţa luliu Maniu nr. 3

6.297 leiUniversitatea de Vest Vasile Goldiş Arad, 
Filiala Zalău, Str. Comeliu Cop>osu nr. 3

Salariu

Salaiiu+norme 
(hrană,echipament, 
decontare tranzit 
+ servicii turistice)

1.2. Soţ/soţie 
Tuduce 

Horaţiu-Joan
I.S.U. Sălaj, Zalău, judeţul Sălaj, 
B-dul Mihai Viteazul nr. 57 74.739 lei

1.3. Copii
Tuduce Mia

Tuduce Sergiu
■:i: ’i2. Venituri din dcimtăţi irukpendente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

I: J3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor i
3.1. Titular
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3.2. Soţ/soţie

i4. Venituri din imestiţii jl:

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii !■

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6 Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc ■ ‘JL ‘..V

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri Sn alte surse 1li.
8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii
A.J.P.I.S. Sălaj, Zalău, jud.Salaj, Str. A. lancu nr.29 Alocaţie 1.728 leiTuduce lulia
A.J.P.I.S. Sălaj, Zalău, jud.Sălaj, Str. A. lancu nr.29 1.728 leiAlocaţieTuduce Sergiu

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

SemnarăData completării 
11.11.2020
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Nr. din Jf. II Jă
DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata Tuduce Îoana-Maria, având funcţia de CONSILIER în cadnii Consiliului Local al
domiciliul în Zalău, judeţul Sălaj,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere:
Municipiului Zalău, CNP

l!aw6»TO»iwgjaiBg IU
Valoarea totală a părţilor 
sociale şi/sau a acţiunilor

Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuoi

Calitatea
deţinută

Unitatea
- denumirea şi adresa -

r
I:

H 'S V» ;*

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

2.1...

3.1... .Membru de sindicat FSLI

M t:

4.1.....CONSILIER în cadrul Consiliului Local al Municipiului Zalău susţinut de Partidul
SociaUDemocrat Zalau

«terne ori fncheiaţe cXi socieîâţi co.nier<dalc cu căpitai de st«t-sa"u'«tm<i5g*w^W^^Ş^Qfi^'inîijj^ritiir/miiiilriterl
Instituţia 

contractant; 
denumirea 
şi adresa

Valoarea 
totală a 

contractului

Procedura prin care 
a fost încredinţat 

contractul

Data
încheierii

contractului

5.1 Beneficiarul de contract, numele, 
prenumele/denumirea 

şi adresa
Tipul

contractului
Durata

contractului

Titular
Soţ/soţie
Rude de gradul I*’ ale titularului
Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii lâmiliale/ Cabinete 
indiriduale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desiăşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentale / Fundaţii/ Asociaţii^*

Prin rude de gradul J se înţelege părinţi pe linie ascaidentă 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 S.

Prezenta declarape constituie act public $i răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 
incomplet al datelor menponate.

Data completării 
11.11.2020

Semnătura
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