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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata ELENA MUDURA, având funcţia de Conf. Univ. la USAMV Cluj Napoca, 
CNP                , domiciliul Cluj Napoca,          , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia*!) deţin 
următoarele: 
* 1) 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 

Arad- Agricol 2007 3 ha 
Calea 
Lipovei
Băiţa-jud. Agricol 2007 0.45 ha 
Hunedoara 

Băiţa-jud. Forestier 2007 1 ha 
Hunedoara 

Cluj Intravilan 2012 545 
Napoca 
Cluj Agricol 2014 1500 mp 
Napoca 

Cota-parte Modul de 
dobândire 

1/3 Moştenire 

1/3 Moştenire 

1/3 Moştenire 

1/2 Cumpărare 

3/8 Mostenire 

Titularul*2) 

Mudura Valentin
Mudura Alexandra 
Mudura Dragoş 
Mudura Valentin 
Mudura Alexandra 
Mudura Dragoş 
Mudura Valentin 
Mudura Alexandra 
Mudura Dragoş 
Mudura Valentin 
Mudura Elena 

Mudura Valentin 
Mudura Alexandra 
Mudura Dragoş 

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de
terenuri extravilanei 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 in alte ţări

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

Cluj Napoca, Apart. 2001 74 mp 1/2 Cumpărare Mudura Valentin 
Mudura Elena 

Brad, jud. Apart. 2007 65 mp 1/6 Moştenire Mudura Valentin 
Hunedoara M ud ura Alexandra 

Mudura Dragoş 
Băiţa -jud. Casă de 2007 165 mp 113 Moştenire Mudura Valentin 
Hunedoara locuit Mudura Alexandra 

Mudura Dragoş 
Cluj Napoca, Casă de 2012 350mp 1/2 Cumpărare Mudura Valentin 
- locuit Mudura Elena 

Cluj Napoca Apart. 2014 63 mp 3/8 Mostenire Mudura Valentin 
Mudura Alexandra 
MuduraDragoş 

Cluj Napoca, Apart. 2014 180 mp 3/8 Mostenire Mudura Valentin 
Mudura Alexandra 
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* 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 Citroen C3 I 2004 Cumpărare 
Autoturism WV Passat I 2012 Cumpărare 

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 
-

/ 

/ 

/ 

/ 

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Natura bunului Data înstrăinării Persoana către Forma Valoarea 
înstrăinat care s�a înstrăinat înstrăinării 

03.06.2016 Contract de 3/8 din 27500 
vanzare 

Apartament Cluj 
Napoca  

cumparare 
�---,- ,--� 

/ 

/ 

IV. ACTIVE FINANCIARE
1.Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 euro
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii 1nanciare din străinătate

Instituţia care Tipul* Valuta Deschis Sold/ valoare la zi 
administrează şi adresa în anul 

acesteia 

2 
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6.2. Soţi Soţie 

... 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1 Titular

... 

7.2. Soţ/ Soţie 

... 

7.3. Copii 

... 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

8.2. Soţ 

8.3 Copii 

... 

Caleicl Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napocc1 

Tel: 0264-596,384, Rix: 0264-593.792 
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Prezenta declaraţie constituie act public şi . răspund potrivit legii penale pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării: 

18.05.2017 

5 



SubsemnatuVSubs�mnata, 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

la u 81\--r,, \I c Î u
, domiciliul C he ( !\_( C< J';,-(,' CO ' 

J I 
I 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

/ 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.L ..... 

1 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Jo 

V al oare a to tală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 



,_. prenumeJe,'denumiiea şi adr= con1ractan1ă: careafost contractului încheierii contractului 1D1alăa 
denumiieaşi încredin!at coniractului con1ractul1 

adreSl coniractul 
Trtular ............... 

··---
--��--------, ·-· ---

-) 
Soţ,'oojie ............... 

Rude de gradul I1J ale titularului 

I ............ 

Societăţi comerciale/Pe:roanăfizică 

Iauroriza1ă/ Asxiaţii furniliale/ Cabinere 
individuale, cabinete a=ia1e, s:rietăji 
civile profusionale saus:rietăji civile 
profusionale curiispundere lirni1alăcare 
�profesiadewocat/Organizalii 
�Puooaţii/ A=iaţii.2) 

l) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
Z) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

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

Data completării 

ls o0. !VJ�';r 
..................................... 

·····"""'''
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