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. . . d.JO� Nr. lnreg1strare .............. '/, ............... J'{12;A 

DECLARA ŢIE DE A VERE 
Ziua ... O.� ......... Luna .9..� ........ Anul ............. ./ 

Subsemnatul DAN ANDREI POPESCU, având funcţia de Director al Departamentului de Drept 
Privat, la Facultatea de Drept a Univ. ,,Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, CNP , domiciliul (ales) în Cluj-Napoca,  
jud. Cluj, respectiv domiciliul în Cluj-Napoca, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul 
în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia*!) 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 
sau zona dobândirii 

Cluj-N. Intravilan 2005 870 mp 
(aferent 
casei) 

Cota-parte Modul de 
dobândire 

1/1 cumpărare 

Titularul*2) 

Marga Amalia 
(soţia) 

Notă: nu detin în proprietate alte terenuri, exceptând strict suprafetele aferente apt.-lor si clădirilor de mai 
JOS. 

* Categoriile indicate sunt: (1) 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 aflate în alte ţări

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

Cluj-N Spatiu birou 1996-ap.2 155 mp (ap. I I l cumparare Dan A. Popescu 
notarial 2000-ap. l I si 2) 

2016-ap.3 135 mp 
Cluj-N Spatiu birou 1998 -ap. l 240 mp (ap. 1/1 cumparare Sotia, bun propriu 
 notarial si 2002 -ap.5 I si 5) 

arhiva 
notariat 

Cluj-N apartament 2002 74 mp 1/1 cumparare Sotia, bun propriu 
 



Cluj-N apartament 2008 65 mp 1/1 cumparare soţia, bun propriu 
 
 

Cluj-N. apartament 2002 65 mp ] /1 moştenire Dan A. Popescu, bun 
 propriu 

Cluj-N. 
 casa de locuit 2005 260 mp 1/1 cumparare soţia, bun propriu 

Cluj-N. casa de locuit 2012 670 mp 1/1 cumparare 
soţia, bun propriu 

Cluj-N. spatiu 2013 91 mp 1/1 cumparare soţia, bun propriu 
 comercial cu 

teren aferent 

Cluj-N. spaţiu 2014 125,54 mp 1/l cumpărare soţia, bun propriu 
 comercial cu 

teren aferent 

Cluj-N. 
 apartament 2018 5 3  mp 1/l cumpărare soţia, bun propriu 

Cluj-N. 
 duplex 2019 180mp 1/1 cumparare sotia, bun propriu 

* Categoriile indicate sunt: (1) 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.

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/ autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de Anul de Modul de dobândire 
bucăţi fabricaţie 

Autoturism Mercedes 1 2007 Cumpărare (Dan A. 
Popescu) 

Autoturism Ford Fiesta 1 1999 Cumparare (sotia) 

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 euro.
Nota: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă se află sau nu pe teritoriul României la
momentul declarării

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
- - -
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Institutul 
Dan Andrei Popescu Notarial Român 1.200 lei net 

(activitati 

didactice) 

Titular 

8.2. Soţi Soţie 

. . .

8.3 Copii 

...

Prezenta declaraţie constituie act public ş1 răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării: 

02.06.2021 

Semnătura: 
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