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Subsemnatul(a) CHIRA DORIN-IOAN, având funcţia de PRODECAN, la FACULTATEA

DE LITERE, CNP  domiciliat în CLUJ-NAPOCA,  cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere: 

1. Asociat sau acţionar Ja societiţi comerciale1 companii/sodetlţi na(ionale, instiruP,i de credit, grupuri de intere.!/1 economic, pretum şi membru În 
asociatii.. fundatii s11u .alte o�anizatii neeuvemamentale: 

Uniratea Calitatea Nr. de părţi sociale Valoarea totali a părţilor 
- denumirea 11i adresa - detinuâi sau de ac:tiuni sociale ti/sau a actiunilor 

1.1. NU ESTECAZCL 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societiţilor oomcrcia]e, ale regiilor autonome, ale companiilor/societifi 
nationale ale institutiilor de credit, ale oJJrunuri.lor de interes economic:, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor on,aniz.atii nepuvernamentale 

Uniratea Calitatea 
Valoarea beneficiilor 

- denumirea si adresa detinulă 

2.1. NU ESTE CAZVL 

J. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 

J.I. MEMBRU SINDICAT UBB 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite 1110 neretribuite, detinute în cadrul partidelor politice, funcţia 
detinuâi si denumirea oartidului oolitic 

4.1. NU ESTE CAZUL 

5. Contracte, inclus.iv cele de asistenţă juridici, consultanţă şi civile, obţinute lau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau 
demnitiţilor publice finanţate de la bugetu) de stat, local şi din fonduri uteme ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul 
este acţionar maioritar/minorihtr: 

Instituţia 
Procedura prin 

5.1. Beneficiarul de contract: 
c.ontractantl fi 

care• fost Tipul 
A B 

numele, prenumele/denumirea şi adresa 
denumirea acesteia: 

încredinţat contractului 
contractu]: 

Titular .Nl: ESTE CAZUL 

Sot/sotie .SU ESTE CAZUL 

Rudo de g.-adul 1•1) ale tirularului NU E CAZVL 

SocietAţi comerciale/ Persoani fizici autorizată/ 
Asocia\ii familiale / Cabinele individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu răspundere liinîtatA. care 
desfl!şoară profesia do avocat/ Organizaţii 
ne•uvemamentale / Fundarii / Asociatii•2) NU 

•I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
*2) 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 ta pct. 5. 

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

C 

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

Data completării: 12.05.2019 


	Chira Dorin Ioan_DI



