
DECLARAŢIE DE AVERE

CRJSAN MARIANA DANA
, având funcţiaSubsemnatul/Subsemnata, 

de consilier la Consiliul Local Zalau

, domiciliul Zalau,CNP

cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia'^ deţin următoarele;

'*'1) Prinfamilie se înţelegesoţul/sotiaşicopiiiaflaţiînîntreţinereaacestora.

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte Idri.

TitulăniP^Categoria* SuprafaţaAdresasau zona Anuldobândirii Cota-partc Modul de dobândire

Crisan Mircea 
Crisan Mariana

Vanz-cump 
cu intretZALAU 2001 1/23 250mp

Crisan Mircea 
Crisan Mariana

Vanz-cumpZALAU 3 2013 217 mp 1/2

Crisan Mariana 
Roman OvidiuDEJ 1 2019 5400 1/2 Moştenire

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) altecategorii de terenuriextravilane, dacă se 
aflăîncircuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, încazulbunurilorproprii, numeleproprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iarîncazulbunurilorîncoproprietate, cota-parte şinumelecoproprietarilor.

2. Clădiri

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

^ Titularul^t ■ ffAdresasau zona Categoria* Anuldobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire

ZALAU Crisan Mircea 
Crisan Mariana

Vanz-cump 
cu intret2 2001 120mp 1/2

* Categoriile indicate sunt; (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţiicomerciale/de producţie.



*2) La "Titular" se menţionează, încazulbunuriloiproprii, numeleproprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), 
iarîncazulbunurilorîncoproprietate, cota-parte şinumelecoproprietarilor.

]|. Bunuri mobile
1. Autovchicule/autotiirisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării,

potrivit legii

Modul de dobândireAnul dc fabricaţieNr. de bucăţiMarcaNatura

2004 CumpărareVolkswagen Polo 1Autoturism

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi dc cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte 
din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte S.OOO dc euro

NOTÂ:
Se vor menjiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Anuldobândirii ValoareaestitnatăDescrieresuraară

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

1Fomia înstrăinăriiData înstrăinării ValoareaPersoanacătre care s-a înstrăinatNatura bunuluiînstrăinat

Casa de locuit+Teren 
intravilan(2817 mp) Roman Ovidiu Paitaj voluntai' 10.000 EURO2020



IV'. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cârdurile de credit, dacă 
valoarea tnsumntS a tuturor acestora depăşeşte S.OOO de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate in bănci sau instituia financiare din străinătate.

Instituţia care administrează 
şiadresaaccstcia Sold/valoare la ziValuta DcsclvişînanulTipul»

9.0002010LEIUNI CREDT TIRIAC BANK 1

1517420202 EUROALPHA BANK

*Caiegoriite indicate sunt: (I) 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 S.OOO de
euro

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

Einitcnttitlu/societateaîn care 
persoanaesteacţionarsauasociat/bcneficiar de împrumut

Număr de titluri/ 
cota de participare Valoareatotală la z.îTipul»

*Categoriile indicate sunt: (!) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (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;



}^OTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem iensing şi alte asemenea bunuri, dacii valoarea 

însumată a tuturor acestora depăşeşte S.OOO de euro

NOTA;
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Scadent la ValoareConlractatînanulCreditor

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate Taţii 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*

Serviciuipreslat/Obiectul 
generator de venit

Sursavenitului; 
numele, adresa VenilulanualîneaŞat-Cine a rcalizatvenitul

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţic

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al ll-lea



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

NOTÂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Serviciulprcstat/Obiectul generator de Venilulanualînc
asat

Sursavenitului: 
numele, adresaGine a realizat venitul venit

7. Venituri din salarii

1.1. Titular

41200SEF BIROU/SALARIUS.C.ROMIFJSERV VALVESCRISAN MARIANA DANA
TEHNICIAN/SALARJU 14172S.C.TEHNOPRO TOPOPLUS

1.2. Soţ/soţie

40736DIRECTOR/SALARIUS.C. TEHNOPRO TOPOPLUSCRISAN MIRCEA
DIRECTOR/SALARIU 1420S.C FOR MET

1.3. Copii

2. Venituri din activităfi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedareafolosinfeibunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/solie

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie



6. Venituri din activităţiagiicole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

VenitulanualîncScrv’iciulprestat/obicctul generator de 
venit

Sursavenitului; 
Nume, adresaCine a realizatvenitul asat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din altesurse

8.1. Titular

13140CONSILIUL LOCAI. ZALAU CONSILIERCRISAN MARIANA DANA
8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

SemnăturăData completării

/tMMO



Nh. 3 p. Mâ/o

DECLARAŢIE DE INTERESE

CRISAN MARIANA DANA , avfind funcţiaSubsemnatul/Subscmnata,

la Consiliul Local Zalaiidc Consilier

JUD SALAJCNF , domiciliul ZALAU

cunosciind prevederile art. 326 din l^gea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificSrilc şi completările ulterioare, privind falsul în 
declaraţii, declar pe propria răspundere:

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 neguvernamentale: 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor

Nr. de părţi 
sociale sau de 

acţiuni

Unitatea
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută

Administratorl.I S.C TEHNOPRO TOPOPLUS SRL

2. Calitatea de membrumorganele de conducere, administrareşi control ale societăţilorcomerciale, ale 
regiilorautonome, ale companiilor/societăţilornaţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de 
interes economic, ale asociaţiilorsaufundaţiiloron ale altororganizaţiineguvernamentale;

Unitatea
- denumirea şi adresa - Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

2.1

3. Calitatea de membruîncadrulasociaţiilorprofesionaleşi/sausindlcale
Membru de sindicat3.1

4. Calitatea de membruînorganele de conducere, administrareşi control, retribuitesauneretribuite, 
deţinuteîncadrulpartidelorpolitice, funcţiadeţinutăşidenumireapartidului politic____________________

Preşedinta OFL SALAJ4.1
VicepresedineRegiuneaN-V-OFL

Membru BPJ-PNL Salaj

5. Contracte, inclusivcele de asistenţăjuridică, consultanţăjuridică, consultanţăşicivile, 
obţinuteoriaflateinderularemtimpulexercităriifuncţiilor, mandatelorsaudemnităţilorpublicefinanţate 
de la bugetul de stat, local şi din fonduriexterneoriîncheiate cu societăţicomerciale cu capital de stat



sauundestâtulesteacţionarinajoritar/ininoritar:

Valoa
lealDlaPnooedui^n

carea
fo^noBdinţatc

ontractul

Dala
îiTdidmioont

raclulid

Iii^ituiţiaoonti^ilant Duredacwntr
actului

llpuloontra5.1 Baieficiaiul decorrtiact nuniek 
pmu'nele/dei'iuiîiireaşiadresa

laaă: ctuluidaiumireaşiadresa conlia
ctului

Titular

Soţ/sope

Rudedegadull'yetitulaiului

Soddâţiconmăale/ 
Persoanâfiacâaularizată/ 
Asodaţiilkniliale/ Cdîindeindividuale, 
cahnieteasodala
soddăţicâvilqaDieâoiialesausoddâţicivile 
pofesionale cuiă^xlaelimitatăcaie 
desSşoai%BTofesia de avocat/ 
Q^iz^meguvEmanientale/Fundaţii/ 
Asodaţir____________________

Prin rude de gradul I sc 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 pct 5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu 
soţul/soţia şi rudele de gradul 1 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.

Sen^ăturaData completării

ălLlGM


