j

uNtYti.•tfATEA .eAsi:ş âolvAr·

���JL.��:�:�-

CLUJ-NAPOCA

N,,�::::...

Ziua ....JJ:r::..1.una ...D..'G."�.Anul -� j

.

-

DECLARAŢIE DE AVERE
Subsemnatul Nicolae Ho1·apu POP, având funcţia de Prodecan, la Facultatea de Educaţie
fizică şi Sport CNP: , domiciliul corn. Baciu, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal
privind falsul în decla1·aţii, declar pe propria răspundere, cil împreuni cu familia• I) deţin
urmiltoarele:
* 1) Prin familie se înţelege soţul/sofia şi copiii aflati în î11l1-eţi11erea acestora.
I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri

Nota: se vor declara l11cluslv cele q/late fn alte Iliri

Suprafaţa

Cota-parte

1

Anul
dobindirll
2018

75OOmp

3/8

Modulde
dobAndire
Mottenire

Vultua-eni

3

2018

150Omp

1/2

Moştenire

Badu

3

2011

780mp

1/2

Moştenfl"e

Badu

1

2010

5000mp

1/2

Moştenire

Adresa

Categoria*

Vultm-eal

aauzona

Titularul*2)

Pop Mariana, Pop
Georee Ovidiu
Pop Silvana Luda

Daniela

Pop Silvana Lucia

Daniela
PopGeo1-ge
Ovidiu

* Categoriile l1tdlcale sunt: (1) agricol,· (2)/orestier; (3) intravilan; (4) luciu apă,· (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacei se ajl� in circ11itul civil

•2) La 11Tit1.1lat" se menţione87.l. în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (tituland, soţuVsoţîa,
copilul), iartn cazu) bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clldiri
Nota: se vor declara hich,sh> cele aflate ln alte lări
Adresa

aauzona
Baciu

Categoria
*
2

Anul
dobAndJ1ii
2014

Sup1-afRfa

Cota-parte

133mp

1/2

Modul de
dobindh-e
Construită

Titularul*2)
Pop Silvana Lucia
Daniela

Cluj-N

1

2015

147,89

1/2

Moştenire

Pop Silvana Lucia
Daniela

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament,· (2) casă de locuit; (3) casii de vacanfll,· (4) spatii comercialei de
produqie
*2) La 11Titular11 se menţionează, în cazul bunurilor prop1·ii, 11umele proprietarului (titularul, sotul/soţia,
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coprop1·ietarilor,

.
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li. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/ autoturisme, tractoare, maşini agricole, ,atupe, iahturi §i alte mijloace de
trans ort care sunt su use înm.atriculări' otrivit le
Anul de
Modul de dobindire
Natura
Marea
Nr. de
fabrica e
bucii

2, Bunuri sub forml de metale prefloase; bijuteril, obiecte de arti şi de cult, colecţii de artă şi
numismatici, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal sau altele
asemenea, a ciror valoare Îlllumatl depăfeşte 5.000 euro.

Nota: se vor menflona toate bunurile aflate tn proprietate, indiferent dacii se qflh sau nupe terlloriul Rom.iniei
la n,omen111/ declarării
Anul dobAndfrll
Valoaaa e1timatA
Descriere aumaa·i

·m. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI
Natura bunului
tnstrllut

---

Data înatrllnla·U

Persoana cifre
care s-a tnstriinat

Forma

Valoarea

--tnstriiui1•il

IV. ACTIVE FINANCIARE
I.Conturi ti depozite bancare, fonduri de investitil, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dacA valoarea însumatl a tuturor acestora depl,eşte
S,000 euro

Nota: se vor declara inclusi"v cele aflate fn bă11ci sau i11stlt1l(iifina11ciare din strt!1i,iiitate

Instituţia care administread
şi adreaa acesteia

Tipul*

------

--Valuta

Deschis
în anul

------

Sold/ valoare la zi

• Categoriile indicate sunt: (1) Co11t c11re11t sau echivalente (t11clz1siv card),· (2) Depozit bancar sau
echi11alente,• (3) Foudm·I de im,esti/11 sau echivalente, inclusiv fonduri private de pe1tsii sau alte sisteme cr.t
acumulare (se vor decltwa cele aferente am,/11;fiscal a11terior).

• UJl\'USIJATFJ 11.\IQ-BIIJAI
RlB�III.Yll llmllllYlliYUf.11

�UJIVmrlT
YAI IIJlflll!IJV

2. Plasamente, investifii directe şi tmprnm11turl acordate, dacă valoarea de piată însumată a
tuturor acestora deplşeşte 5.000 euro
Nota: se vor declara inclusiv lnvestiJi/le şi particlolirlle fn strllinălate
Emi1ent titlu/ societatea în care
persoana este acţionar sau asociat/
beneflcia1· de împrumut

Tipul*

-------

Numărde
titluri/ Cota de
particinare

----

Valoare totalil la zi

* Categoriile indicate simt: (1) Hdrlil de valoare deJimlle (titluri de stat, certificate, obliga/iiml),·
(2) Acţiuni sor,păr/I sociale 111 socletăfi comerciale,· (3) lmprumuluri acordate i'n nume perso11al.
3. Alte active producitoare de venituri netei care însumate depilşeşc echivalentul a 5000 de
euro pe an:
Nota: se vor declara i11clusiv cele aflate 111 străinătate
V.DATORII
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi
alte asemenea bunuri, daci valoarea tnsumaffi a tuturor acestora deplşe,te 5.000 euro
Nota: se ,,or declara lnch,si-vpasivelefinanciare acumulate fi, slrctlniJtate
Creditor

Contractat
în anul

Scadent la

Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fatA de valoarea de piafi,
din partea onor persoane, organizaţii, societăli comerciale, regii autonome, companii/societiti
nafionale sau instituţii publice romineşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări
de cheltuieli sau alte asemenea, a ciror valoare individuali deplşeşte S00 Euro*
• Se excepteazlt de la declarare cadourile 81 trata/lile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi IL
CINE A REALIZAT VENITUL

1.1. Titular

...
1.2. Sotl sotie
...

SURSA
VENITULUI:
NUME, ADRESA

SERVICilJL

VENITUL

OBIECTUL
GENERATOR DE
VENIT

ÎNCASAT

PRESTAT/

ANUAL

VII. Venituri ale decla1•antului şi ole membrilor sii de familie, realizate în ultimul an f'iscal
incheiat (potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare)

"'
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'oia: se vor diecI,ara inelusiv ve11ihtriie m·ovenlle d'm str,'dludtale
SURSA VENITULUI:
CINE A REALIZAT VENITUL
NUMELE, ADRESA

1. Venituri din salal'ii
1.1. Titular
Nicolae Horaţiu Pop

UBB CLUJ-N

l.2Sot
Pop Silvana Lueta Daniela

-

SERVICIU
PRESTAT/
OBIECTUL
GENERATO
RDEVENIT

VENITUL
ANUAL
ÎNCASAT

Activitate
didactica

163665 Ron

Activitate

17.484 Ron

didactica
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentm inexactitatea
sau caracterul incomplet al datelor mentionate
Data completlirii:
25.05.2020

