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DECLARAÞIE DE AVERE
de

consilier

CNP

2671214312957

avândfuncþia

IUGA IOANA MARINELA
la
DIPP

Subscmmtul/Subsemnata,
,

domiciHul

Zalãu. b-dul M. Viteazu nr.29. blD1. sc.A. et.2. aD.6 ,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraþii, declar pe propria rãspundere
cã împreunã cu familia* 1) deþin urmãtoare]e:
* 1 ) Prin familie se înþelege soþul/soþia ºi copiii aflaþi în întreþinerea acestora.

1. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona
Zalãu

-

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaþa

intravilan

2003

1000 mp

-

Cotaparte

Modu] de
dobândire
cumpãrare

Titularul*2)
Iuga loanaIugaBogdan

* 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 bunuilor proprii, numele proprietarului (titularul, soþul/soþia, copilul),

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

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

Adresa sau zona

Categoria*

Zalãu

1

-

Anuldobândirii

Suprafaþa

Cota-parte

69,72

1990

Modul dedobândire
cumpãrare

Titularul*2)
Iuga loana

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casã de locuit; (3) casã de vacanþã; (4) spaþii comerciale/de
producþie.

*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.
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11. Bunuri mobile
1. Autovehicu]e/autoturisme, tractoare, maºini agricole, ºalupe, iahturi ºi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculãrii, potrivit legii

Natura

Marca

autoturism

Dacia Logan

Nr. de bucãþi

Anul de fabricaþie

Modul de dobândire

1

2008

cumpãrare

J,

2. Bunuri sub formã de metale preþioase, bijuterii, obiecte de artã ºi de cult, colecþii de artã ºi
numismaticã, obiecte care fac parte din patrimoniu] cultural naþional sau universa], 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.

Descriere sumarã

Anu] dobândirii

Valoarea estimatã

111. Bunuri mobile, a cãror valoare depãºeºte 3.000 de euro fiecare, ªi bunuri imobi]e înstrãinate în
ultimele 12 luni

Natura bunului
înstrãinat

1-

Data
înstrãinãrii

Persoana cãtre care s-a

înstrãinat

2

Forma
înstrãinãrii

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.

Instituþia care administreazãºiadresaacesteia

/

/
/

/
/

Tipul*

/

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau

echivalente;
(3) fonduri de investiþii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal 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.

Emitent tit]u/societatea în care persoana este
acþionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Numãr de titluri/
Cota de participare

Valoarea tota]ã ]a zi

*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.
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3. Alte active producãtoare de venituri nete, care însumate depãºesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOTÃ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în strãinãtate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanþii emise în beneficiul unui terþ, bunuri achiziþionate în sistem leasing ªi alte
asemenea bunuri, dacã valoarea însumatã a tuturor acestora depãºeºte 5.000 de euro
NOTÃ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în strãinãtate.

Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

J,

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenþionate faþã de valoarea de piaþã, din
partea unor persoane, organizaþii, societãþi comerciale, regii autonome, companii/societãþi naþionale sau
instituþii publice româneºti sau strãine, inclusiv burse, credite, garanþii, decontãri de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a cãror va]oare individualã depãºeºte 500 de euro*
* Se excepteazã de la declarare cadouile ºi trataþiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 ºi al lI-lea.

Cine a realizat venitul
1 . 1 . Titular

1.2. Soþ/soþie

ˆ.3. Copii

/
/

Sursa venitului:
nume]e, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

/
.,
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Venitul anual
încasat

VII. Venituri ale declarantu]ui ºi ale membri]or sãi de fami]ie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare)
NOTÃ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strãinãtate.

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Consiliul Judeþean Sãlaj

consilier

66105

Cine a realizat venitul
1. Venituri din salarii
1 . 1 . Titular

Iuga loana Marinela
1.2. Soþ/soþie

/

/
/
/

1.3 . Copii

2. Venituri din activitãþi independente

/

/
/
/
/

2.1. Titular

2.2. Soþ/soþie

3. Venituri din cedarea folosinþei bunurilor

/

/
/
/
/

3 . 1 . Titular

3.2. Soþ/soþie

4. Venituri din investiþii

/

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

/

/
/
/
/
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Sursa venitului:
Nume, adresa
7. Venituri din premii ºi din jocuri de noroc

Cine a realizat venitul

7.1. Titular

7.2. Soþ/soþie

7.3. Copii

/

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soþ/soþie

8.3. Copii

/

/

/

/
/

/
/

/
/

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

/

/

Prezenta declaraþie constituie act public ºi rãspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomp]et al date]or menþionate.

Data completãrii

Semnãtura

27.05.2021
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