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DECLARAŢIE Dl A VERE-

Str. M- ko�tniceanu nr. 1
Cluj-Napoca, IW-400084 

Tel.: 02�.53.00
Fax: 02�"59.19.06
rettor@ubbt!uJ.ro 

www.ubbcl!,!J.ro 

Subsemnatul(a) ..• HBRŢA LA.URA-MARIA, având funcţia de Director Depart$nentul de
Relaţii Internaţionale şi , la Facultatea de Studii Europene, CNP 
domiciliul Cb.tj-Napoca,  cun<>Scând prevederile art. 326 din C(>dul penal privind
falsul în declaraţii, d.eclar undere, că împreun! cu familia* 1) deţin unnltoarele: 
• t) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii �aţi în în�nerea �a 

L BUNURI IMOBILE 

1. Terenuri
Nota: se vor dftC/arJJ w:lusiv cele ţ1f/ate t,, al.te /ări 

Atlresa Categoria* Anul Suprafaţa Cota-parte MPdulde Titularul•2).. 
:şau:rona dobândirii ··dob.ndire
- - - - - - -
- .. - - .. - -
- - - - - - -

.:. - - - � - ,. 

• Cateţoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier,· (3) intravilan; (4) l14ciu ap4,· (5) alte CQtegorii de ter(!IM'i
extravilane, dacă se află 1n circuitul civil 
*2) La "TitullU'� se menţionează, în cazul bunurilor proptii, numele proprietarului (titularul, soţuVsoţia, copilul),
iar în cazul bun\ll'ilot în coproprietate, co.ta-parte şi numele coproprietarilor. 

2.Clidiri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări 
Adresa Categoria Anul Suprafaţa Cota-parte Modul de Titţi1-rul*2) 
sauzoba * dobândjrii dobindire 

Cluj- (1) '2010 43.5) m1 111 Credit ipotecar H�rţa Laura-Maria
Naooca
Cluj- (1) 2009 73 m2 3/16 Succesiune Herţa Ecaterina-
Napoca (în urma Marilena 

decesului Herta Ioan Radu
tatălui Herta Herta Laura-Maria
Ioan) 

- - - - - - -

- - - - - - -
. * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de loculi; (3) casă de vacan/ă; (4) spa/ii comerciale/ de 

produc/ie 
*2) La "Titular'' se menţionează, în cazul bunuri)or proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 



I 
I 

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/ autotum.me, tractoare, maşinî agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatricu)Arii, poţrivit legii

Natura Ma� Nr.de Anul de Modal de dobândire 
bucăti, �bri,catle 

.. - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - � 

2. Bu.-uri sub fonnă de metale pNţioase, bijuterii, obiecte .de arti şi cJe calt, colectii de artl şi
JllllQWlfttticl, o.blede cate fac parte. din patrimoniul cvltural naţional sau univenal sau altele
asemenea., a c.irot valoare însumată depăşeşte 5�000 euro .•
Nota: $e vor menti<>na. tQate bw,urile aflate in proprietate, indiferent dacd � află sou n,u pe teritoriul Romdniei 
la momentUI dedm-ării 

Descriere sumari Anul dobAndirii Valoarea estimatl 
- - -

- - -
- - -

- - -

ID. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 EURO FIECARE, ŞI 
BUNURI IMOBU.E ÎNSTRĂINAl'E îN ULTIMELE 12 LUNI 

Natura bunului Data imtriinării Peno•na cltre Forma Valoarea 
iastriinat care s-a iostrilnat ÎD!ltrlililrii 

- - - - -
- - - - -

- - - - -

- - - - -

IV. ACTIVE FINANCIARE

t.Contnri şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme eehivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, daci valoarea însumatl a tuturol' acestora depăşeşte .5.000 euro
Nota: se vor decl41'tl inclusiv cele aflate. în bănci sau înstituţii financiare di� $lr<Jindti:lte 
Institot:la care administrează Tip--1* Valuta Deschia Sold/ valoare la zi 

si adresa acesteia în anal 
- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -

• Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente;
(3) Fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor
declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumatl a
tuturor acestora depăşeşte S.000 euro

Nota: se vor declara inclusiv investiţiile 
Emitent titlu/ societatea în care Valoare totall la zi 



persoana este acţionar sau asociat/ iiţhui/ Cota de 
be-.efidar de-bnorumut narticinare 

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -
* C(ltegoriile indicate sunt: (1) Hdrtli de valoare de/inule (titluri de stal, ce-rtiflellte, o�ligQJiuni);
(2) ..4.c/iuni sau păr/i sociale in societăJi c(>merclale,· (3) lmprumuturi acordate t1i -,,ume personal.

. 3. Alte active producitoare de venituri nete, care îmllbiate dep.lfeşc ech'ivalentul a -5000 de elU'O 
·peam
Nota: .Şf! vor declr,ua inclusiv cele aflt,,tţ în $trălr,4tate
Nu este cazul. ................................ - .... - ......... . 

V.DATORII
Debite, ipotm, garanţii emise Îll beneficiul unui 'tel1, bunuri acbJzltionate in sistem leuing şi alte 
asemenea bunuri, daci valoarea însumatl a tuturor ace,tora dep�te S.000 euro

Nota: se vor declar.q mclusi"v ba.<tivek finan,:Jare acwnul.ate în. strdin4tate 
Ci-editor 

. 
··-

·Scadent laCootnactat 
ÎD JllUl 

Valoare 

ALPHA BANKROMANIA SA 2010 20.07.2040 2$.S98EUR 

VI. Cadouri1 
terVidi sau avantaje primite gratuit 1a11 subvenţionaţe fatt de valoarea de piafă.,

din partea unor persoane, organizaţii, societiti comercWe, regii autonome, �mpanW1odetlfi
naţionale sau uutitutii publice româneşti ·sau strtine, inclusiv bune, etedite, ganntil, deeoatiri
de dieltuieli sau alte asemenea, a ciror valoare lndividuală deplfe,te 500 Euro*
,. Se exceptează de. la declarare cadourile şi trataliile 11Zualţ primite din part.ea rudelor de gradul I şi 11.

CINE A.REALIZAT VENITUL SURSA .SERVICIUL VENITUL 
VENITULUI: PRESTAT/ ANUAL 

NUME, ADRESA OB)J:C'TI]L ÎNCASAT 
GENERATOR DE 

VENIT 
1.1. Titular - - -

1.2. Sc,f/ IOtie - - -
Nuestecaul - - -
1.3. Copii - - -
Nueste�l - - -

VII. Venituri ale declanintului şi ale membrilor sii de familie, realizate tn ultimul an fllC.al
încheiat (potrivit art.61 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 01odificirile şi
completările ulterioare)
Ni dil l i I · d  iShu'1l oia; se vor ec ara inc usiv ven turi e provenite 'instr ate

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA SERVICIU VENITUL 
VENITULUI: PRESTAT/ ANUAL 

NUMELE, ADRESA OBIECTUL ÎNCASAT 
GENERATOR 

DEVENIT 
1. Venituri din salarii
1.1. Titular 
Herţa Laura-Maria Univ. Babeş-Bolyai, Salarii- 13961SRON 

Cluj-Napoca activităţi 
didactice şi de 
cen-etare 



1.2 Sot /Sode 
Nuestecazul 
1.3. C.,pii 
Nu este cazul 
2. Venituri din actmtiti iodeoeadente
2.1. Tita1ar
Nu este ca.zui 
2.2 Sot /Sotie 
Nueste�ul 
3, Venituri din cedarea folo1intei bunun1or 
3.1. Tibdar 
Nu este cazul 
3.2 Sot /Sode 
Nu�caiul 
4. Venituri din invemtii

. 4.1 TjtQlar 
Nu este eazul 
4.2. Sot/ Sotie 
Nu este oaz,ul 
5. Venitur

i 

din neQSii 
5.1 TitQlar 
Nu este cazul 
5.2. Sot/ Sotie 
Nu este cazul 
,. Venituri din activititl a2ricole 
UTitalar 
Nu. este cazul 

. U.$ot/Sc)tie 
Nu este cazul 
7. Venituri din premii si din i�ori de noiw
7.1 Titular 
Nu esn, cazul 
7.2. Sot/ Sotie 
Nu este cazul 
73�Coi,ii 

Nu este cazul 
8. Venitori din alte sune
8.1. Titular 
Nu este cazul 
8.2� Sot/ Sotie 
Nu este cazul 
8.3 Cooil 
Nu este cazul 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomP,let al datelor menţionate 

Da� completării: 
.. Q� .. �.!?.�.:.?.:-9.�0 
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