
Subsemnatul, 
de DECAN 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

MITRE VIOREL , având funcţia 

CNP 

la U.S.A.M.V. CLUJ-NAPOCA 

, domiciliul Cluj - Napoca,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1l 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.

Intravilan arabil 2005 

Teren extravilan 2006 
arabil 

Teren extravilan 

B-dul Muncii,

Someseni, Cheseia 

Dealul Sf.Gheorghe, 
Dealul Morii 

Agricol, livada 
2005-2007 

Com.Sinmihaiul 
Teren extravilan 2007 

Almasului, jud.Salaj 

248.987 1/2 

12.950 1/2 

194.404 1/2 

158.000 1/2 

Cumparare 
Mitre Viorel 
Mitre Ioana 

Cumparare 
Mitre Viorel 
Mitre Ioana 

Mitre Viorel 
Cumparare 

Mitre Ioana 

Cum parare 
Mitre Viorel 
Mitre Ioana 

* 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

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

Mitre Viorel 
apartament 201 O 87 mp 1/2 cumparare 

Mitre Ioana 
Casa de 2014 235 mp 112 cumparare 

Mitre Viorel 

 Cluj- Napoca 

Cluj- Napoca
locuit Mitre Ioana 

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

4.2. Soţ/soţie 

5 .1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

7. I. Titular

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 
22.05.2017 
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Subsemnatul/Subsemnata, 
de DECAN 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

MITRE VIOREL, având funcţia 
la U.S.A.M.V. CLUJ-NAPOCA, 

CNP  , domiciliul Cluj-Napoca,                                     jud.Cluj, 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1 societatea Agromit Trade S.A. cu sediul in Cluj
Napoca, str.Daliei nr.4 a .2, 'ud.Clu' 
1.2. Asociatia de Horticultura si Silvicultura din 
Transilvania cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul Muncii
nr.47, jud.Clu' (Asociatie OG nr.26/1990) 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1. Societatea de Horticultura si Silvicultura din 
Transilvania cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul Muncii
nr.47,jud.Clu' 

Nr. de părţi
Calitatea deţinută sociale sau 

de acţiuni 

actionar 569.683 

Membru 

Valoarea totală a
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

712.103,75 LEI 

30 LEI 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

Presedinte 

3.1. Societatea Romana de Horticultura filiala Cluj -Presedinte Filiala Cluj-Na oca 

4.1 ...... 

Jnstitutia Proceduraprin 
Data Valoorea 5.1 Beneficiarul de con1ract numele, cootradantă: careafust T!plli ÎllCheierii Durata totalăa I prenumele/denumirea şi adresa denumirea şi încredin(at conlractu]ui conlractulLri conlractu]ui contractului adresa conlractu] 
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Titular ............... 

Soifffiţie ............... 

Rude de gradul [I) aJe1itularului 
. ... . .. . ... . 

Societăti comerciale1Pet1rnnă fizică 
autotizaiăl Arociaţii fumiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete a=iare, =ierati 
civile proresionale sauoocietăti civile 
proresiooale cu tă5purdere limitată care 
clesfişxUă profesia de avocat' O:ganizii!ii 
neguvernamentale/Fundaţii/ Arociaţii2l 

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

22.05.2017 

·   
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