
DECLARAŢIE DE AVERE 
Subsemnatul/Subsemnata, Ionel Mugurel I. JITEA 

Universitatea de Stiinte Agricole 
, având funcţia 

şi Medicină 
de Director proiect de cercetare H2020 la Veterinară Cluj Napoca, Facultatea de Horticultură 

CNP 
Clu' 

 , domiciliul                                                 , Cluj Napoca, judeţul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia11 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. 

Avrig,judeţul Sibiu, 

                ; 
(3)Intravilan

Petrosani, Hunedoara (])Agricol 

Petrila, Hunedoara (!)Agricol 

;,t;J Aliul"i' /' ; . :irTtt . Cota, 
·d· b' d' ... Suprafaţa o an irn · .· oarte ..

2009 625 mp o 

2015 48829 mp 3/8 

2015 2609 mp 3/8 

Donaţie 1/1 Anca JITEA 

2/8 Melania JITEA 
Succesiune 3/8 Ciprian JITEA 

3/8 Mugurel JITEA 
2/8 Melania JITEA 

Succesiune 3/8 Ciprian JITEA 
3/8 Mugurel JITEA 

* 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. 

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

t.c:. ,,.t .. \','ati;iJ1'.,1t,,,,\:,.· ,.,. .,,,. ;·.· .. •·· ... .• · :ifi111l .. S�pr�faţa · Cota- ·;Categoria* 
• )\;i% .0;; . I . •· )�;>;' d.obândirii »3r:te ·· · .,,., .... "� .. ' ' ' 

Apartament 2006 20,54 mp o 
Cluj Napoca, judeţul Cluj, 
; 

Apartament 2008 49,1 mp o 
Hunedoara, judeţul 
Hunedoara ; 

Casă 2009 120 mp o 

Apartament 2010 34,12 mp o 

Avrig, judeţul Sibiu, 
; Hunedoara, judeţul 
Hunedoara  ; 

Cluj Napoca, Judeţul Cluj 
; Apartament 2013 67 mp Y, 

Casă 2015 126 mp 3/16 
Petrosani, Hunedoara,  

M d Id· '"Ji:,,,\;II"1 .\1/;!'( ,,;,;;')
... o u,.,,,.�;''il ;ţf'>T:'t t 12):i!{ft
dobâiîdi'r(l'�;; ; y .I u aru ;; ,; . 

� ,,, · •" "'' " ', ,,_ 
' 

Cumpărare 1/1 Anca JITEA 

Donaţie 1/1 Anca JITEA 

Donaţie 1 /I AncaJITEA 

Donaţie 1/1 Anca JITEA 

Yz Mugurel I. 
Cumpărare JITEA 

Yz Anca JITEA 

Succesiune 
Melania JITEA 
Ciprian JITEA 

* Categoriile md1cate sunt: (1) apartament; (2) casă de locmt; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
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6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

I • • • ; Sursa venitului; ,�f···•.. Cme a reahzat venitul 'c N iC,J ,·d···· · ·' - , ,.., - -- -,,.· 1rQ1e,,:a resa 
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. I. Titular

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

\. 

/ 
( 

/ 
/ 

/ 

Serviciul prestat/obiectul
/'> . ,·-,:.'s.-<' ·-.:-_ '· .-_.y;._·.·_,,,f· ·. "eneratot de venit 

-

. 

I y:ţuitul al)Ul!ci}) 
}/}-'-îtlCas�t-'Jt) 

' 

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

Data completării 
2 l,J "' �· "),() I! ·1

-f„VJ� L>;•;
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, Ionel Mugurel I. JITEA , având funcţia 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

de Director proiect cercetare H2020 la Veterinară Cluj Napoca, Facultatea de Horticultură 

CNP                                   
Clu· 

, domiciliul                                                   Cluj Napoca, judeţul 

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

l. Asoî;jat;�!l!l.âcţjionar .. la._ .• so�/�ţţtf•comerdăl,E,1:�hµip,,iţii/sociţţ!t!llaţio11al�i!L��$ituţii'î'!�s!;tedlt',_ţriip�'rt'âe
interes econoinieliPrecum şi tnetnbi;u în asociaţii; fu!.l'.dâţii sa11 itlt� or2aniz11Jifneguvemamenţâle:,'. c11t ·\?}:' ··• ·.· 

Unitatea 
Calitatea deţinută 

- denumirea şi adresa -

< 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

2. 1-salitatea· .. cţe; �,�l>!ljÎ.în .O��ariele -�e �o.ridu��P�; a�mil)i�tr�,�, şi: �ontroti,J� ;soci,�.j�Jpf ··�?tîi�}�i,�;feffle_.regJdo,r �utono!P;e;''ll;li.\•_compâJJ.Hi0r/soc1et�ţdOf;i1ăflOnăJe{.aJe}!1StlfUţU)or{��•ccfed1t, aJţgrup�p)of:'1�f1Itere.�,.
· e�onii111fo;"a'Jeasc:iciaţiilor sâ(kfµudaţiilor Qri a(e altor oritimizaţii µeirn.v:ţiinamentâle:t ..• · .Jf ·" · · · ... \t:'11 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

sţ e111itâteââeîmembru îl)1tţ!'.ăîiru1 asociatiil!!lîinfofesfonaJeJits:m siµdi�âl� ... ";1l!J · ;; \;1t1 ·· > ···:Ji!i
Membru în cadrul Sindicatului USAMV Cluj Napoca 
Membru in Societatea de Horticultura si Silvicultura din Transilvania; European Association of Agricultural 
Economics 

.--

+;4, .Qt!it,te11 ··. de mep,�J".�z�fli'.'organell).,_d�--· conduf�i;e, ,:l;!l1Uinîstr11.�e,\şi ·· cont�9:��tetrib,iÎ(f�'s�l/1.11e,�iti;((lf'ite> · 
aetinute în cad.ru_J.p11itidelor p0Iiţjţ1,1,Jifuuctia deţinktă•isi'3denumii!�a''partid1'llli'�piJiitic .. · ..••.•.•... '.·· .. ; {\;'kf .r. 

·--

-----· 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate (le la bugetulde stat, local şi din fon(luri
externe ori înche.iate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
majoritar/minoritar: . ·. 

5.1 Beneficiarul de conlract: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

Proceduraprin 
aireafust 
în=lin(llt 
contractul 

1 

Tipul 
contractului 

A B C 



Titular ............... 

-. 
Soţ/soţie ............... V 

// 
,/ 

Rude de gra::lul I 1> ale titularului V 

I/ . . .. . .. . .. . .

Societăţi comercialei Persoană fizică 

/
, 

autorizată! Asociaţii fumilialel Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desraşoară profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvemamentalef Fundaţii/ Asociaţii21

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2J 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. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
A - Data încheierii contractnlni 
B - Dnrata contractului 
C - Valoarea totală a contractului 

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

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

2�.o.s� ?tJ1-r, 

2 


