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DECLARAT U: DE A VERE
Subscmnatul(a) Pop Cornelia . având funcţia de Director de departament. la Facultatea de
Business. CNP domiciliul Cluj-Napoca cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în
declaraţii. declar pc propria răspundere. că împreunft cu familia* 1) deţin urmiitoarclc:
*I) Prin familie se înţelege so\ul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. HlJNUIH IMOBILE

1. Terenuri
Notu: se vor Jedara i11d11siv cele aflate în alte fâri
Ad�csa I Cat�goria*
AnuÎ
Suprafa(:i
sau zona
dobândirii

Cota-parte

· ·-··· ·-··· -· ·--· . -· ···- ------· f· . · ··· · ·-·-- . ·---··----·!
* Categoriile indicate sunt: ( 1 J a.�ric-•l; 12)/hrestier;

·--····-·--

I· -·

Modul de
dobândire

Titularul*2)

-···----

I

, intravilan: (4) /1
apă; (5J a/1.: c·otegorii de te!'L'nuri
extravilane. dur:i'i se (!/lâ în circuitul cir,/
*2) La "Titular" se mcn\ioncază. în c,vul bunurilor proprii, numele proprietarului ( titularul. soţuliso\ia. copilul).
iar în cazul bunurilor în coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri
Nota: se vor declara inc/us.'v cele uflote în alte ţâri
Categoria;'
Adresa
Anul
Suprafaţa
sau zona
dobândirii
ClujApartament 2007
75mp
Napoca __

Cota-parte
100%

Modul de
dobândire
cumpftrarc

Titularul *2)
Pop Cornelia

* Categoriile indicate sunt: I 1) apartu:nent: (2) casă de loc:uit; (3) casii de rncan(ci; (.I) spaţii comerciale/ Je
producţie
*'.!) La "Titular" se menţionează, în cazul bui:,. rilor proprii, numele proprietarului (titularul. soţul/soţia, copilul),
iar în razul hun uri lor în coproprietate. cota-parte, i numele coproprietarilor.
1

li. BlJNURI MOBlLE
l. Autovehicule/ autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace <k
tnmsport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
Natura

Autoturism

Marca
Suzuki

I

I

Nr. de
bucăţi

Anul de
fahric:1(ic
2008

Modul de dobândire

cumpf1rarc

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 curo.

No/a: se vor men(iona /oate hunurile aflate În proprietate, indiferel7f dacii se află sau 1111 pe teritoriul României
la mome/11 ul declarării
Descriere sumară
Anul dobândirii
Valoarea estimată

IU. BlJNlJIU MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000
BlJNURI IMOBILI( ÎNSTRĂINATE ÎN lH.TIMELE 12 LUNI
Natura hunului
înstrăinat

Uat:.1 înstrăinării

Pnsmma către
care s-a înstrăinat

11·orma
înstrăinării

nmo

FIECARE, �·

Valoarea

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 S.000 curo
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în biinci :sau instifu/iifinanciare din sttitini'itafe

· ·Î��tituţia care �dministrcază Tipul�'
Valuta
Deschis
Sold/ valoare la zi
I
şi adresa acesteia
în anu I
218.8"1 00 ,
2000
I.El
(2)
BCR
5.l(i·l:871
2005
um
(2)
BCR
31. 759.-i8 !
2000
LU
(2)
LniCrcdit Bank
6.700.67
2000
LI-:!
, (I}
BCR
201,1
lJniCrcdit Bank
LEI
t I)
715.l •I
139,-10
2000
I.IJ
(I)
Banca Transilvania
LU
.
7
I
20
20.383,62
n
(3)
t
11)agcmc
_f:r_:!.!�/\ss.ct_tv1_<
* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) /)epo:it bancar sau echivalen/e;
(3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inc!11sivfo11d11ri private de pensii sau alle sisreme cu ac11m1t!are (se vor
de.:fara cele aferente wut!uifiscaf anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, clacă valoarea de piaţă însumată a
tuturor acestora depăşcste 5.000 curo

.\'oia: St' \'nr det'loru i11d11.1·11· im·esli{iile şi partici11,irile în slr.iinâtule
1
Număr ele
Tipul*
Emitent titlu/ soci<•tat<·a în car<'
persoana este acţionar sau asociat/
tith.c, i/ Cota de
. beneficiar ele împrumut
participare

Valmirc totală la :1i

* Categoriile indicate sunt: (1) I kirt ii de 1'(/loare deţinute (titluri de stat, certţjir.:ale, ohligaf iuni);
(2) Acţiuni sau piir{i sociale în soc:ietiif i comerciale: (3) IÎ11prum11/11ri acordate în nume personal.
3. Alte actin producătoare de venituri nete, Care însumate depăşeşc echivalentul a 5000 de curo
pc an:

Nota: se 1·or declara incl11si11 cele aflate în .1·trai11citate
NU ESTE CAZUL

V. DATORIJ
Debite, ipoteci, garantii emise în hendiciul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem lcasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 curo

Nula: se

HJr

declara i11c/11sir ţ1usirele/i11anci11re ac1111111/a1e i11 slrtiincifalt!
Creditor
Scadent la
[ Contractat
anul
în
1

Valoare

Vl. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă,
din partea uno1· persoan.-, organizaţii, societăţi comc,dalc, regii autonome, companii/societăţi
naţfonalc sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontiiri
de cheltuieli sau alh.' ascmenrn, a căror valoare individuală dcpă�cştc 500 Euro*
* Se e.,·ceprca:::â de la declarare cado1,rile şi trala(iile 11:::uale primitu clin pur/ea rudelor de gradul I şi 11.
..
CINE A REALIZAT VENITUL
SERVICIU L
SURSA
VENITUL
VENITlJLlH:
PRESTAT/
ANUAL
NUMI-.. ADRESA
OHIECTl/L
ÎNCASAT
c;ENEIUTOI( DE
VENIT
I.I. Titular
1.2. Sotfsoţil'
_ 1.�. c_°-pii

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal
încheiat (potrivit art.61 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările �i
corn pictă rile ulterioare)

Nota: se vor declara inclusiv l'e11i111rile prm, ·,1ile din stniinâtale
SURSA
CINE A REALIZAT VENITUL
\, 1-'NITUUJI:
NUMELE, ADRESA
I. Venituri din salarii
I.I. Titular
Po11 Cornelia

UBB

SERVICIU
PRESTAT/
OHIECTllL
GENERATOR
DE VENIT
J\ctivitali

VENITUL
ANlJAL
ÎNCASAT

138.873 1.1-:J
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