
DECLARA ŢIE DE A VERE 
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Subsemnata MUNTEAN P SIMONA 
·· ········ ···· · · ····· · ·· · · · · ·· · ··· ' ········· · ··· · · · · · · · · ···· ·· ·· ·· · ···· ·········· ·· ········ · · · · · · ·· · · · ······ ·········· ·· ·· · ····· ···· ··········· ·······

Expert 
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: 

*I) 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 
dobândirii Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularu11) 

* Categoriile indicate sunt: (I) 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. 

Categoria* Anul 
dobândirii 

Apartament 2007 

Adresa sau zona 

Cluj, Cluj- 

Napoca, 

Suprafaţa Cota-parte Modul de dobândire Titularu11) 

Cumpărare prin 

credit ipotecar Muntean Simona 
66 m2 100 %

(ipotecă de rang Muntean Romică 

I) 
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1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.2. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al Ii-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat (potrivit
art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1. Venituri din salarii

1.1. Titular 

Muntean Simona 

1.2. Soţ/soţie 

Muntean Romică 

1.3. Copii 
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Expert superior 

Manager sisteme 

informatice 
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90.091 RON 

126,542 RON 





6.2. Soţ/soţie 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc

7.1. Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse
.· 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Muntean Ioan Tudor 

A.J.P.I.S, Cluj

Napoca,  

·. 

Alocaţie de stat 1.602 RON 

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

Data completării 

15/06/2020 

Semnătura 
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