
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul IGNA A NICOLAE-RADU 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' · ··· · ··················· ······· ············ ············ ··· ···· ····· · ···· ······ ··········· ·· ······· ········ ·· · · ·····

Consilier juridic 
având funcţia de 

OIRPOSDRU NORD-VEST, Cluj, Cluj-Napoca 

la ................................................................................................................................................... , 

CNP                                       , domiciliul Cluj-Napoca, judetul Cluj 

··· ········ ·· ·················· · ····· · · ·· · ·· ··· ·············· ················ ······· ···· · · ···· ······ ··· · ·· ············ ··········· ········ · · ·········· · ·· ' 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună 

cu familial) deţin următoarele: 

* l) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* Anul Suprafaţa Cota-parte 
dobândirii 

Intravilan 1991 800 m2 1/1 
Cluj, Huedin,  

Intravilan 2008 300 m2 1/1 
Cluj, Huedin,  

1. 600
Agricol 2008 1/3 

Cluj, Huedin,  

m2

Cluj, Huedin, 5.000 
Agricol 2008 1/3 

ZONA SÂNCRAIU m2 
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Modul de dobândire Titularu11) 

Reconstituire 
IGNA NICOLAE-

drept de 
RADU 

proprietate 

IGNA NICOLAE-
Mostenire 

RADU 

IGNA NICOLAE-

RADU, NEGREA
Mostenire 

LENUŢA, MOLDOVAN 

MARIANA 

IGNA NICOLAE-

RADU, NEGREA
Mostenire 

LENUŢA, MOLDOVAN 

MARIANA 



Alte 

categorii de 

terenuri IGNA NICOLAE-
C1uj, Be1is, 3.200 

extravi1ane 2008 2/3 Mostenire RADU, MOLDOVAN 
ZONA CIONCA m2 

daca se af1a MARIANA 

in circuitu1 

civi1 

Intravi1an 2012 800 m2 1/1 Mostenire IGNA SILVIA 
C1uj, Be1is,  

Contract de IGNA NICOLAE-

Intravi1an 2016 500 m2 1/2 vanzare RADU, IGNA 
C1uj, Chinteni, 

cumparare SILVIA 

C1uj, C1uj- Contract de IGNA NICOLAE-

Napoca, VALEA Intravi1an 2017 537 m2 1/2 vanzare RADU, IGNA 

FÂNAŢELOR, FN cumparare SILVIA 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dacă se află în circuitul civil.
1) 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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

' ~�:e;, 

: • .. Adres'â1s�1ffori�\. 1 

C1uj, C1uj

Napoca, 
Apartament 

dobândirii 

2007 73 m2 

Contract de 

1/1 vanzare IGNA SILVIA 

cumparare 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
1) 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 

Autoturism MAZDA 1 
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2015 

Contract de vanzare 

cumparare 













IGNA MARIA-PETRA AJPIS, CLUJ-NAPOCA INDEMNIZAŢIE 1.536 RON 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

05/06/2020 
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