
Subsemnata, 

de Consilier 

CNP  

DECLARAŢIE DE A VERE 

MUREŞIANU C. LIGIA-IULIA , având functia 

Ministerul Educaţiei - Direcţia OIPOCU-Serviciul 
la Serviciul Verificare Proiecte Finanţate 

 domiciliul 

( -•moscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere
"' .1 Împreună cu familia 1> deţin următoarele: 

* 1) 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.

... __ _..,_ -

3 

� Anul cTtia:.: 
, .. dotiânmrii c �uprafap parte

2006 
162,94 
mp. 

50% 

50% 

Modţdde· 
clohânilire 

CVC 

-· � 

11 'fitwâiid.l)
LI� � - -_ 

Mureşianu C. 
Ligia-Iulia 

Mureşianu M. 
Mircea 

* 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. 

*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

1 



( 

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

r _, .- � - � 'A. . .: - -�

•lmihaiJle · . -
�. Âdiesa sa_u z0ţ1a. Că�onâ.., 

,.._ ..... 
SDrafilta ·���- 'limlând?J 

tlobindirii ..P oarte. do'&ândire'-- . ·� -.r _D 

Mureşianu C. 

150,43 
50% Ligia-Iulia 

2 2006 cvc 
mp. 

50¾ Mureşianu M. 
Mircea 

Mureşianu C.  
50% Ligia-Iulia 

1 2019 56mp. CVC 
50% Mureşianu M. 

Mircea 
- - - - - - -

- - - - - - -

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

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

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

.. . - --- - -�
, .. Natură -:rd� - - - . 

Autoturism VWGolf 

Autoturism 
-

Skoda Octavia-Scout 

- -

-
,. -

-Nr. de l}ţtc;ilţ_i- Anul de fabricaţ!e 
� . 

1 2002 

1 2013 

- -

-

- ·-

M�uI,de dooândire-· 
CVC-titular Mureşianu 

M. Mircea
CVC-titular Mureşianu 

M.Mircea

-

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, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

Ia momentul declarării. 
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( 

( 

3.1. Titular - - -

Mureşianu C. Ligia-Iulia 
Contract de închiriere noiembrie 

5.400 euro 
2019 

3.2. Soţ/soţie - - -

4. Venituri din investi/ii

4.1. Titular - - -

4.2. Soţ/soţie - - -

5. Venituri din pensii

5.1. Titular - - -

5.2. Soţ/soţie - - -

6. Venituri din activită/i agricole

6.1. Titular - - -

6.2. Soţ/soţie - - -

Sursa veniţull!i: Servjci�p�esţat/obiectul Vel!fflll anual 
1Cine·a reaUzaţ venitul 

Nume. adresa 2enerâto-r .de venit încasat_ .. ,.. ... ----
-

� " 

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/seţie - - -

Mureşianu M. Mircea Asociaţia de Proprietari Administrator 10.800 lei 

8.3. Copii 

Mureşianu M. Darius Alocaţie de stat 1.60S lei 

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

Data completării Semnătura 

13.05.2021 
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( 

Subsemnata, 

de Consilier 

CNP  

DECLARAŢIE DE INTERESE 

�/jfţor� 
MUREŞIANU C. LIGIA-IULIA , având funcţia 

Ministerul Educaţiei - Direcţia OIPOCU-Serviciul 
la Serviciul Verificare Proiecte Finanţate 

 , domiciliul 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

1.1 ...... NU ESTE CAZUL 

1 Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de ac iuni i/sau a ac iunilor 

�Calp·.. . .. b.ni iii organele ite. conducere; a - •· ·- _ _ şi control al� sOcieti1iJor �on iettjaie, ale 
rmil . 1 

sg!!l�0'1 -:- r·nap1, • . •. oe·credit, âle gţ"l!(?iq:iloi: ae �ti:res
econ - iilqc sai"iunii: 1ale altor o amentaie:

Unitatea 
- denumirea i adresa - Calitatea deţinută 

2. t. ..... NU ESTE CAZUL 

Valoarea beneficiilor 

��� c(4 .. � ,.._ - · . . . • •. . · 0bu.ite> say :jeretriJntlte, 
. . � : aen11DlÎ1' c _ _ . 

4.1. ..... NU ESTE CAZUL 

5. Eontra�ţ, inc.ţusiy ceJe,de asistenji.jgridici, �nsultmJffi juridici, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în cJe� în timpid .. exţn;i�rii fonqillo_r, mandateJor sau. demniţ_iţilor publice finaiu:-te de 41 �ugetul de
� �Ji din fonduri externe orţjn�J.i�işte cu societiţ:i comerciale cU.capitil d� stitsau unde.$ful

. 
este

liar- ma ofmirlmmori&r: 

I 



( 

5.1 Beneficiaul decxdra::t rmrle, 
r,munddcbunireaşiadl!Sa 

T11ula-........... - NU ESTE 
CAZUL 

�--··········-

Rude de grachJ1111 aletilularului 
............ 

Societăti c:omeltÎalef PttD!llă fizică 
aomm' � mmiliaJe/Otime 
icdividuale,cabn;e� �
civile pofrsiooaleSll � civile 
poresicmleru răsplnbe linilalăcme 

I �răpofesiadeavocat/Organmqii
·· · • Ftnkiv A 

• ··"' 
,1!2,IIJ<;l- • 

Jnsâtutia 
� 
demmireaşi 

ooresa 

PRnrlnapin 
Daa cmeabt Tipw 

Îlrlrierii 
D..irala 

� contraduiii c:cma:lului contra::tului
cmtra:tul 

n Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 

Vakaea 
IDtalăa 

cmrac:IUlui 

21 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. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării Semnătura 

13.05.2021 
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