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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul(a) ŞERBAN Gheorghe, având funcţia de Director al Departamentului de Geografie 
fizică şi tehnică, grad didactic de Conf dr. la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, 
CNP , domiciliul în Cluj-Napoca, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în 
declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia* I) 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 afl,ate în alte ţări

Adresa sau Categoria* Anul Suprafaţa 

zona dobândirii 

Floreşti, CJ 
1 2005 3200m 2 

Arad, AR, 
3 2017 

355 m
2

, din care 59 
/ 

m- casă

Cota- Modul de 

parte dobândire 

cumpărare prin 
1/2 credit bancar 

(BCR) 

1/4 
moştenire după 
deces soră tată 

Titularul*2) 

½ ŞERBAN Gheorghe 
½ ŞERBAN Daniela 

¼ ŞERBAN Gheorghe 
¼ŞERBAN!on 
¼ SECHEL Jon 

¼ SECHEL Florica 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se qfl,ă 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- Modul de Titularul*2) 

sau zona dobândirii parte dobândire 

Cluj-
1 2011 65 m2 112 

cumpărare prin ½ ŞERBAN Gheorghe 

Napoca, CJ credit ipotecar (BCR) ½ ŞERBAN Daniela 
¼ ŞERBAN Gheorghe 

Arad, AR 
2 2017 59 m2 1/4 

moştenire după ¼ŞERBAN!on 

deces soră tată ¼ SECHEL!on 
¼ SECHEL Florica 

* 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







2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular 

2.2 &ţ-/Soţie 

1'2 'IT--�•••-: ,1:_ ---'� -' ţ'�I� • L • I ·----:• - -- -

3.1. Titular / 
... / 
3.2 Sot /Soţie / 
... .,,V 
4. Veruituri din investiţii / 
4.1 Titular / 
... 

4.-2.-Soţ/ Soţie / 
I V• -� I 

/ f •• 

5. "Venituri din pensii / 
5.1 Titular / 
... / 
S.12.· Soţ/ Soţie / 
... / 
6.-Venituri din activităţi agricole / 
6.2 Titular 

/ 
V 

... / 
6.2. Soţ/ Soţie / 
... 
7. Venituri din premii,.ef din jocuri de noroc
7.J Titular / 
···' / 
7.2. Soţ/ spţ(e 
... / 
7.J.c-'topii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular 

- - - -

Q ., {;!� .. , {;!�,-:-

... 
8.3 Copii 
... 

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

,! •, 

Data completării: 

20.05.2021 
Semnătura: 


	Serban Gheorghe_DA



