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UNIVERSl'fA'fiA wDABEŞ BOLVAI'
CLUJ-NAPOCA

DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata,
de PROFESOR

Ziua .....

MURESAN MARIANA-LEONTINA
la UBB CLUJ -FSEGA

CNP

Luna ..... Q.l:r.. .Anul ......�..

, având funcţia

, domiciliul CLUJ NAPOCA

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie 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
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona

Cluj

Loc.Maia
Com.Bobalna

Categoria*

Modul de
Anul
Suprafa Cotadobi.ndir
parte
, dobindirii
ta
e

Titulanll1>

vfuresan Gavril,Muresan Mariana,
,Muresan Mebus Dana , Marusca M:

Intravilan

2006

383 mp

1/2

cumparare

Intravilan

1996

3304 mp

1/1

cumparare Muresan Gavril,Muresam Mariana
Muresan Gavril,Tureanu
mostenire Silvia,Muresan Teodor,Stoian Olga,
Muresan Vasile

Loc.Maia Corn
Bobalna

Extravilan

1999

51850

1/5

Loc.Cluj Napoca

Extravilan

2007

42000

. 1/1

cumparare Muresan Mariana,

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

1

Adresa sau. zona

Ca'kgoria*

Cluj N
Casa de
locuit
Loc.Maia Com.Bobalna

Casa de
vacanta

Cota-.
Anul
Supn&ţa�bindini
parte

Modul de
dobindire

2006

304

1/2

cumparare

1996

72

1/1

cumparare

Titulandl)

MMuresan
Gavril,Muresan
Mariana,
Mi ,Muresan
Mebus Dana,
Marusca Mirela
Muresan Gavril
Muresan Mariana

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, 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

Autoturism

Opel Zafira

Nr.debudţi Anul de fabrkaţ�
1

2007

Modul de o.fobiBdire

Cumparare

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, 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.
Deserier� su.m1tri

Anul dobândirii

2

Valoarea estimau

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

f,utribw

Dau

înstriinirii

Persoana cltre care s--;1

înstrăinat

Form•
ÎD'itriil.Uirii

Vaio-a.rea

IV. Active financiare
1. 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 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Iastituţia are admmistrează
si adresa aceskia

Tipul*

Valada

Deschiă:o în anul

Sold/valoare b zi

*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 anuluifiscal anterior).
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 participările în străinătate.

Emitellt titlu/societatea în care persoana este
aar sau asoclat'benefidar de îm rămut

Tipul*
3

Valoarea tetali la zj

*Categoriile indicate sunt: (]) hârtii de valoare deJinute (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2)
acfiuni sau părţi sociale în societăfi comerciale.: (3) împrumuturi acordate în nume personal.

an:

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
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 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor

Coetractat în aaul

Scadent la

Valoare

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, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Ciue a nalizat venitul

· Sursa venitului:
nume.le� a dresa

Serviciul prestat/Obiectul
aenerator de venit

1.1. Titular
4

Venitul anual

înusat

1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea

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)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a ruJizat venitul
Venituri din salarii
1.1. Titular

Sursa ven.itulu.i:
numele. adresa

1.2. Soţ/soţie

a:enerator de veait

Venitld anual
încasat

UBBCLUJ

salar

134201

Pensionar

pensie

25500

1.3. Copii
2. Venituri din activităţi imiependente
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. irenituri din im·estiţii
4.1. Titular
4.2'. Soţ/soţie

ISen·idul prestat/Obiectul

'

5

t

5 Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6. J.-enituri din activităţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soţie
Sursa venitulai:
Nume„ adresa
u
7 Venitri din premii şi dinfocuri de noroc
7 .1. Titular

Cine a naJizat venitul

Seniciul prestat/obiedul
onerator ele venit

Ve.ttitul anual
îacasat

7.2. Soţ/soţie
7.3. Copii
1

'.

R. Venii uri din alte surse
8.1. Titular
8.2. Soţ/soţie
. ..

8.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Data completării
15.06.2018
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