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CLUJ-NAPOCA
DiRECŢ,A RESURSE UMANI!

Jl3..2'.......................
Ziua .................Luna ••••O.� ..Anul .:ZOJ:.

DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de PROFESOR

Nr. lnreg,� ..........

MURESAN MARIANA-LEONTINA
la UBB CLUJ - FSEGA

CNP

, domiciliul

, având funcţia

Cluj Napoca

'

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

t. Asociat sau aqion:ir la societlţi comerciale, companW&0eietiţi D3ţjonale, institBţii de credit, grupuri de
interes ecotaomic. precum ti m�mbru în aSCKiatii. fandatil sau altt: Ol"2anizatii nnuvemamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
Calitatea deţinută
sociale sau
părţilor sociale
- denumirea şi adresa de acţiuni
şi/sau a acţiunilor
1.1 ......NU
o
o
o

2. Calitate-a de membra în orpnek de co1tdu.ccre, administrare şi control ale soeietiţi&or comerciale, ale
replor autgnome. ale <"ODlpanillor/socleUţilor naţionale, ale indltuţUior de credi� ale gn,puriler dt interes
eeonamic. ale- asociatillor sa11. f!tndatillor ori ale altor orp- • ·: Df!2UVernamentale:
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
- denumirea şi adresa o
2.1. ..... NU
o

3. Calitatea de membro în cadrul asociatillor orofnioaale fi/sau sittdkale
3.1.. ....NU

'

. 4. Calnatea dt membru ia organele de conducere, adminiltran ţi co11troJ, rem.buite sau neretribuite,
cktiu.ute în cadro) oartidelor polftiee. fu.etia detiautl si denumirea nartidalai J>Glitic
4.1. .....NU

5. Contracte, iaclasiv cele de asistenţi juridici. consultanţi şi civile, obţinute sau aflate in derulare în timpul
exereitirii funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice fiauţate de la bugetul de stat, local ş.i din fonduri
edeme orl tncheiate cu societăţi comerciale cu capiul de stat sau unde statul este acţioaar
majoritar/minoritar:
T
Dura1a
Valoorea
..
1l:tta
5.1 Bereficiarul decrnm: mme1e,
TIIrl
Pnx:oouratJin

I

I

I

1

I

I

I

conmmnră:
denumireaşi

i:mu,nme/demmireaşi.�

�

Trtula'.' ...............

caream
îrxmfu:qat
ronmdul

contra:fului

îoch::ierii
CXlillioctului

cootradului

totalăa
contradului

Soţ/s:,ţie ...............
Rwe oo grajul 11> aletitu1arului

............

Scriemţiconmale/Paninăfizkă
autorizată'Amaţii fumiliale/ Cabin::te
iroividuak; cabh1e� maăti
civilepuresiom1esau� civile
µ:oresiomlecu�1imilalăcare

l

·--- -··� 'e/Fun:Jatiif A___�
"'
âe!llşuăpore,;ac1e_,Org;rnapi
•

• ,71

.._

I)

2

Prin rude de gradul I se 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 punctul 5.

Prezenta declaraţie constituie act' public şi răspund potrivit· legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.
Sem�ătuţra

Data completării
15.06.2018
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