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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul Mureşan Răzvan Lucian, având funcţia de administrator şef facultate, la 
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Teatru şi Film, CNP , domiciliul loc.Gilău,  jud.Cluj, 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere, că împreună cu familia* 1) deţin următoarele: 
*I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. BUNURI IMOBILE

1. Terenuri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa Categoria* Anul Suprafaţa Cota-parte Modul de Titularul*2) 
sau zona dobândirii dobândire 

 intravilan 2006 800mp 100% cumpărare Mureşan Răzvan 
 Lucian 
 Mureşan Diana 
Loc.Gilău, Nicoleta 
jud. Cluj 

* Categoriile indicate sunt: (]) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu 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

Nota: se vor declara inclusiv cele afl,ate în alte ţări 

Adresa Categoria Anul Suprafaţa Cota-parte Modul de Titularu1*2) 
sau zona * dobândirii dobândire 

 Casă de 2018 300mp 100% Construire în Mureşan Răzvan 
 locuit regie proprie Lucian 
 Mureşan Diana 
Loc.Gilău, Nicoleta 
jud. Cluj 

* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comercialei 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.





Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in străinătate 

Creditor Contractat Scadent la Valoare 
În anul 

UNICREDfT TIRIAC BANK 2008 2033 52000 EUR 

INGBANK 2018 2023 16000 EUR 

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 
GENERA TOR DE 

VENIT 
1.1. Titular 
... 

1.2. Soţ/ soţie 
...

1.3. Copii 
...

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 şi
completările ulterioare)
M d l . l . "/ . d. ota: se vor ec ara znc uszv venzturz e provenite zn straznatate

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA 
VENITULUI: 

NUMELE, ADRESA 

1. Venituri din salarii
1.1. Titular 
Mureşan Răzvan Lucian U.B .B .

Mureşan Răzvan Lucian Teatrul Naţional Cluj

1.2 Soţ /Soţie 
Mureşan Diana Nicoleta Scoala Generala Ioan 

Bob Cluj-Napoca 

1.3. Copii 
... 

2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular 
... 

2.2 Soţ /Soţie 
... 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular 
... 

3.2 Soţ /Soţie 
... 

4. Venituri din investiţii

SERVICIU VENITUL 
PRESTAT/ ANUAL 
OBIECTUL ÎNCASAT 

GENERATOR 
DE VENIT 

învăţământ 101795 lei 

activităţi artistice 28352 lei 

învăţământ 48624 lei 
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