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DECLARAÞIE DE AVERE
Subsemnatul VLAICU P. COSMIN-RADU, având funcþia de SECRETAR GENERAL AL JUDEÞULul la
CONSILIUL JUDEÞEAN SÃLAJ, CNP 1730416312950, domiciliul in Municipiul Zalãu, strada Criºan, nr. 34, 81. F4, Sc.
C, Et. 3, ap. 12, Judeþul Sãlaj, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraþii, declar pe propria

rãspundere, cã împreunã cu familia* 1 ) deþin urmãtoarele:
* 1 ) Prin familie se înþelege soþul/soþia ºi copii aflaþi în întreþinerea acestora.

1. Bunuri imobile
1. Terenuri

NOTÃ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte þãri.

Cota-parte

M®dul dedobândire

4774 mp

%din32/64-aparte

moºtenire legalã

Vlaicu Cosmin-Radu,VlaicuPamfil,VlaicuMarius-Sorin,VlaicuLiviu-Dorin

2016

1 1 800 mp

1/4 din %aparte

moºtenire legalã

Vlaicu Cosmin-Radu,VlaicuPamfil,VlaicuMarius-Sorin,VlaicuLiviu-Dorin

1

2016

8500 mp

% din % -apalle

moºtenire legalã

Radu, VlaicuPamfil,VlaicuMarius-Sorin,VlaicuLiviu-Dorin

Floreºti, strada
Cãtanelor

3

2018

193 mp

1/15

cumparare

Vlaicu CosminRadu(coproprietate cualte14persoane)

Floreºti, strada
Cãtanelor

3

cumpãrare

Vlaicu CosminRadu(coproprietate cualte79persoanefiziceªijuridice

Adresa sau znna

categoria*

Meseºenii de Sus

3

2016

Rãstolþu Deºert

3

Rãstolþu Deºert

Anul dobândirii Suprafaþa

(parcare)

2781 mp

2018

100000/1

1 124000(drum)

Titularul`)

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apã; (5) alte categorii de terenuri

extravilane, dacã se aflã în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menþioneazã, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soþul/soþia, copilul), iar în

cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ºi numele coproprietarilor.

2. C]ãdiri

NOTÃ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte þãri.

1

Anuldobândirii

Categoria*

Adresa sau zona

Suprafaþa

Cota_part€

Modul dedobândire

1

2016

93mp

1/4din'/2-aparte

moºtenlrelegalã

Meseºenii de Sus, nr.197

2

2016

1 1 7 mp +87mp

1 /4 dln64/128-aparte'1

moºtenirelegalã

Rãstolþu-Deºert, nr.14

2

2016

1/4 dln /4parte/1

moºtenirelegalãˆrare

1

2018

Zalãu, strada Nouã, nr. 4, 81.N10,Et.2,ap.7

Floreºti, str. Cãtanelor, nr. 1 1 M

49mp

1

Tîtularui2)1.C.

Vaicu osmin-Radu,VlaicuPamfil,VlaicuMarius-Sorin,VlaicuLiviu-DorinVlaicuCosmin-

Radu, VlaicuPamfil,VlaicuMarius-Sorin,VlaicuLiviu-DorinVl.Cosmin-

Cumpa

y.

alcuRadu, VlaicuPamfil,VlaicuMarius-Sorin,VlaicuLiviu-DorinVlaicuCosmin-

'1

Radu/deroducþie

* Categoriile indicate sunt: (1) apaftament; (2) casã de lo?.uit; (3) casa de vacanþa, (4) spaþii comercia e p*2)La"Titular"semenþioneazã,încazulbunurilorproprii,numeleproprietarului(titularul,soþul/soþia,copilul), iar încazulbunurilorîncoproprietate,cota-parteºinumelecoproprietarilor.

11. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maºini agricole, ºalupe, iahturi ºi alte mij]oace de transport care sunt
supuse înmatriculãrii, potrivit legii

Natura

Marca

Autoturism

Skoda Octavia 111

Nr. de bucãþi

Anul de fabricaþîe

Modul de dobândire

1

2013

cumparare

2. Bunuri sub formã de metale preþioase, bijuterii, obiecte de artã ºi de cult, colecþii de artã ºi numismaticã,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naþional sau universal, a cãror valoare însumatã depãºeºte 5.000 de
euro
NOTÃ:
Se vor menþiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacã ele se aflã sau nu pe teritoriul României la
momentul declarãrii.

Valoarea estimatã

Anul dobândirii

Descriere sumarã

-

-

111. Bunuri mobile, a cãror valoare depãºeºte 3.000 de euro fiecare, ºi bunuri imobile înstrãinate în ultimele 12

Natura bunului^
lnstrãlnat

Data^tã'ãrii
lns r ln

.

'' ''

.

`

, `
-

:înstrãinat

Foi.ma Înstrãinãriî
_

2

Valoarea

IV. Active financiare

1. Conturi ºi depozite bancare, fonduri de investiþii, forme echivalente de economisire ºi investire, inclusiv
cardurile de credit, dacã valoarea însumatã a tuturor acestora depãºeºte 5.000 de euro
NOTÃ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bãnci sau instituþii financiare din strãinãtate.

*Categoriile indicate sunt: ( 1 ) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echiva!en.te;

(3 )

fonduri de in;estiþii sau echivalente, inclusiv f;onduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele
af ;erente anului f iscal anterior).

2. Plasamente, investiþii directe ºi împrumuturi acordate, dacã valoarea de piaþã însumatã a tuturor acestora
depãºeºte 5.000 de euro
NOTÃ:
Se vor declara inclusiv investiþiile ºi participãrile în strãinãtate.

TÎpm*

Numãr de {Îtluri/
cota d€ participare

Valoarea totalã la zi

-

-

-

-

-

-

-

-

Emit€nt tîtlu/soci€tat€a în rire ,per§oana est€ acþîon?r

sau asociat/beneri€iar de hprumut

*Categoriile indicate sunt: ( 1 ) hârtii de valoare deþinute (titluri de stat, certificate, obligaþiuni); (2) acþiuni sau

pãrþi sociale în societãþi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producãtoare de venituri nete, care însumate depãºesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
NU ESTE CAZUL
NOTÃ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în strãinãtate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanþii emise în beneficiul unui terþ, bunuri achiziþionate în sistem leasing ºi alte asemenea

bunuri, dacã valoarea însumatã a tuturor acestora depãºeºte 5.000 de euro
NOTÃ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în strãinãtate.

Credîtor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

(Banc Post)+Banca Transilvania

2018

2038

140.000 lei

Casa de Ajutor Reciproc „Omenia"

2018

2023

20.000 lel

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenþionate faþã de vaLoarea de piaþã, din partea unor
persoane, organizaþii, societãþi comercia]e, regii autonome, companii/societãþi naþionale sau instituþii publice

3

româneºti sau strãine, inclusiv burse, credite, garanþii, decontãri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a
cãror valoare individualã depãºeºte 500 de euro*

Sursa venitului:
numele, adresa

Servi€iul prestat/Obiectul
E€nerator d€ venit

Venîtul anual încasat

1.1. Titular

-

-

-

1.2. Soþie

-

-

-

1.3. Copii

-

-

-

Cine a realizat venitul

*Se excepteazã de la declarare cadourile ºi trataþiile uzuale primite din parte? rudelor de grsdul_I_ºi ?1 !lh:

VII. Venituri a]e declarantului ºi ale membri]or sãi de familie, rea]izate în uLtimu] an fiscal încheiat (potrivit art.
41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modiricãrile ºi completãrile ulterioare)
NOTÃ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strãinãtate.

Cine a realizat v€nitul

Sursa venitului:
numel€, adresa

Servici u l p restat/O biectul
&enerator de venit

Venîtul anual
încasat

CONSILIUL JUDEÞEAN SÃLAJ

120.617 lei

Zalãu, Piaþa 1 Decembrie 1918, nr.12.

Funcþie publicã de conducere
specificã/Secretar General alJudeþului

UNIVERSITATEA BABEª-

Cadru didactic asociat

9.436 lei

1. Venituri din salarii
1.1. Titular

BOLYAI CLUJStrKogãlniceanunr.1,Clui-Napoca

(lector doctor)

DIRECÞIA GENERALÃ DE
ASISTENÞÃ SOCIALA ªI

Indemnizaþii ºedinþe Comisia
de protecþie a copilului

PROTECÞIA COPILULUIZalãustradaUnirii,nr.20

(preºedinte)

CENTRt;L JUDEÞEAN DE
RESURSE ªI ASISTENÞÃ

Indemnizaþii ºedinþe Comisia

EDUCAÞIONALÃ SÃLAJZalãustradauniriinr.7

de Orientare ªcolarã ºi
Profesionalã (membru)

AGENTIA JUDEÞEANÃ DE

Indemnizaþii ºedinþe Consiliu

OCUPARE ªI FORMAREPROFESIONALÃZalãuZalãustrTVladimirescu81. P40

4.372 lei

4.092 lei

6.976 lei

consultativ (membru)

__`-_,ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
Indemnizaþii membru Consiliu
director
INTERCOMUNITARA ECODESZalãuPiaþa1Decembrielglsnr.11

8.405 lei

Indemnizaþie membru
Comisia Tehnicã alegeri
locale
-

4.500 lei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INSTITUÞIA PREFECTULUI

sÃLAJ
Zalãu Strada Unirii, nr 19

-

1.2. Soþie

1.3. Copii

2. Venituri din activitãþi independente
2.1. Titular

4
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-

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 2 Soþ/soþie

3..ye3.1.Titular
Venituri din cedarea f ;olosinþei bunurilor

3.2. Soþ/soþie

4. Venituri din investiþii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTRACT DE INCHIRIERE(nr.ANAF3820/24.06.2019)

Venituri din chirii

7.698,6 lei

4.1. Titular

4.2. Soþ/soþie

5. Venituri din pensii
5 . 1 . Titular

5.2. Soþ/soþie

6. Venituri din activitãþi agricole
6.1. Titular

6.2. Soþ/soþie

7. Venituri din premii ºi dim jocuri de noroc
7.1. Titular

7.2. Soþ/soþie
7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

NN ASIGURARI DE VIAÞA S.A.

8.2. Soþie

8.3. Copii

Indemnizaþie desãnãtate/clauzãasigurare

-

-

-

-

1.100 1el

-

Prezenta declaraþie constituie act public ºi rãspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menþionate.

Semnãtura

Data completãrii
07.06.2021
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