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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul SALAT-ZAKARIAS Levente, având funcţia de prodecan. la Facultatea de 
Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, CNP, domiciliul ClujNapoca, cunoscând 
prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că 
împreună cu familia* 1) deţin următoarele: 
• 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. BUNURI IMOBILE

1. Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele o;/late în alte ări 
Adresa sau zona Categoria* Anul Suprafaţa Cota-parte Modul de Titularul*2) 

dobindirii dobindire 

3 1991 515 mp 1/1 Cumpărare Salat-Zakariăs Cluj-Napoca  
Levente şi soţia, 
Salat-Zakarias 
Erzsebet 

3 1990-2009 5000mp 1/1 Cumpărare Salat-Zakariâs 
Levente şi soţia, 

Valea Boros  
Jud. Harghita 

Salat-Zakariâs 
Erzsebet 

3 2015 1596 mp 1/2 Cumpărare Grubisics Csaga 
(fiică ), împreună 
cu soţul, 

Sf. Gheorghe  
Jud. Covasna 

Grubisics 
Levente 

Zagon, 1 2017 1,84 ha 1/2 Moştenire Salat-Zakariâs 
Jud. Covasna Erzsebet 

('unpreună cu 
Zakariâs Attila) 

Zagon, 2 2017 8,52 ha 1/2 Moştenire Salat-Zakariăs 
Jud. Covasna Erzsebet 

(împreună cu 
Zakariâs Attila) 

* Categoriile indicate s,mt; (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil
*2) La "Titular" se menţioneaz.ă, în cazul bunurilor proprii, nwnele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri



Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ări 
Categoria* Anul Suprafaţa Cota-parte Modul de Titularul*2) 

dobândirii dobândire 

2 1991 90mp 1/1 Cumpărare Salat-Zakariâs 
Levente şi soţia, 
Salat-Zakariâs 
Erzsebet 

3 1990 65mp 1/1 Cumpărare Salat-Zakariâs 
Levente şi soţia, 

Adresa 
sau zona 

Cluj-Napoca  

ValeaBoros  
Jud. Harghita 

Salat-Zakarias 
Erzsebet 

3 2010 61 mp 1/1 Cumpărare Salat-Zakariâs 
Levente şi soţia, 

ValeaBoros 
Jud. Harghita 

Salat-Zakarias 
Erzsebet 

2 2015 120mp 1/2 Cumpărare Grubisics Csaga 
(fiică), împreună 
cu soţul, 

Sf. Gheorghe,  
Jud. Covasna 

Grubisics 
Levente 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spa/ii comercialei de
produc/ie
*2) La "Titular" se menţioneaz.ă, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de Modul de dobândire 
fabricatie 

Autoturism VW-Passat I 2000 Cumpărat second hand, 2002 
Autoturism Ford-Smax 1 2013 Cumoărat second hand, 2017 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal sau altele
asemenea, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 euro.
Nota: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă se află sau nu pe teritoriul României 
la momentul declarării 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

Nu este cazul 

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

Natura bunului Data Înstrăinării Persoana către Forma Valoarea 
înstrăinat care s-a înstrăinat înstrăinării 

Nu este cazul 

IV. ACTIVE FINANCIARE
I.Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 euro
Nota: se vor declara inclusiv cele ate în bănci sau institu ii nanciare din străinătate 
Instituţia care administrează Tipul* Valuta Deschis Sold/ valoare la zi 

i adresa acesteia în anul



Banca Transilvania 2 EurosiRON 2007 17.000 Euro 

Banca Raiffeisen 2 Euro 2012 8000 Euro 
BancaING 1 RON 2013 8.500RON 

BancaING 1 RON 2014 17.000R.ON 
Asi1rnrare de viaţă ING 3 RON 2017 (Suma asîimrată:) 50.000 RON 
Asiirurare de viată ING 3 RON 2017 (Suma asiizurată:) 15.000 RON 
* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente;
(3) Fonduri de investi/ii 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 5.000 euro
N◄ di l . I 

. . · .. I · · · w ·t " ota: se vor ec ara mc w;zv investiţii e s1 particman e m stramatate 
Emitent titlu/ societatea in care Tipul* Număr de Valoare totală la zi 

persoana este acţionar sau asociat/ titluri/ Cota de 
beneficiar de îmorumut particioare 

Nu este cazul 
* Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare de/inule (titluri de stat, certificate, obliga/iuni);
(2) AcJiuni sau părJi sociale în societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşeşc echivalentul a 5000 de euro
pe an:
Nota: se vor declara inelu.siv cele aflate în străinătate
Nu este cazul 

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 5.000 euro
Nota: se vor declara inclusiv na.'livele financiare acumulate în străinătate

Creditor Contractat Scadent la Valoare 
În anul 

Nu este cazul 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă 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 sau alte asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro* 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi 11

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA SERVICIUL VENITUL 
VENITULUI: PRESTAT/ ANUAL 

NUME, ADRESA OBIECTUL ÎNCASAT 
GENERATOR DE 

VENIT 
Nu este cazul 

VII. 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)

d l l l d Nota: se vor ec ara inc usiv venituri e vrovenite in străinătate 
CINE A REALIZAT VENITUL SURSA VENITULUI: SERVICIU VENITUL 

NUMELE, ADRESA PRESTAT/ ANUAL 
OBIECTUL ÎNCASAT 
GENERATO 
RDE VENIT 

1. Venituri din salarii



1.1. Titular: Salat-Zakarias Levente UBB salariu 143875RON 

... Fundaţia CRDE salariu 4939RON 
1.2 Soţie: Salat-Zakariăs Erzsebet Academia Română salariu 42000RON 

Filiala Clui-Naooca 
... Teatrul Maghiar de Stat salariu 43776RON 

Clui-Napoca 
Fondul de Pensii pensie 28800RON 

1.3. Copii 

1.3.t. Salat-Zakarias Csaga concediu de 32000RON 
maternitate 

1.3.2. Salat-Zakarias Soma Muzician free-Iancer, onorarii 3000 franci 
Basel, Elveţia elvetieni 
Musikschule salariu 44000 franci 
Konservatorium., elveţieni 
Zurich. Elveţia 
Albert Koechlin salariu 6000 franci 
Stiftung, Luzem, elveţieni 
Elveţia 

2. Venituri din activităti independente
2.1. Titular: Salat-Zakarias Levente Academia Ungară de onorariu de 722400HUF 

Stiinte. Budanesta membru extern 
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular: Salat-Zakarw Erzsebet Editura EXIT onorariu de 4700RON 

autor 

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

Data completării: 28 mai 2020 Semnătura: 
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