
ll�ll\fJ:'R\'IT ATJ:' A 11 A QJ:'�. 
Ulii, L1UJI l0.1 Lil Ufi.LJLY 

, UNIVeRSITATEA „BABEŞ soi.vĂi"-"' 
CLUJ-NAPOCA 

DIRECŢIA RESURSE UMANE 

. . () iP-i Nr. lnre�strare ............... th
,0-................. jj 

Ziua .�L ..... Luna .. O ......... Anul 2.Q ..... � 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 

Fax: 0264-59.19.06 

rector@ubbcluj.ro 

www.ubbcluj.ro 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul(a) HINŢEA CĂLIN EMILIAN, având funcţia de DECAN, la Facultatea de 
Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii, CNP , domiciliul Cluj-Napoca, cunoscând 
prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că 
împreună cu familia* 1) deţin următoarele: 
*I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. BUNURI IMOBILE

1. Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări 
Adresa Categoria* Anul Suprafaţa Cota-parte Modul de Titularu1*2) 

sau zona dobândirii dobândire 

Cluj- Intravilan 2013 248,45 mp 50/100 Cumparare Hintea Calin, 
Napoca Hintea Cristina 

* Categoriile indicate sunt: (]) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se a.flă 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

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate În alte ţări 

Adresa Categoria Anul Suprafaţa Cota-parte Modul de Titularu1*2) 

sau zona * dobândirii dobândire 

Cluj- I 2016 238,05 mp 50/100 Constructie Hintea Calin, 
Napoca Hintea Cristina 

* Categoriile indicate sunt: (]) apartament; (2) casă de locuii; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comercialei 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.









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

caracterul incomplet al datelor menţionate 

Data completării: 

14 mai 2021 

Semnătura: 


	Hintea Calin Emilian_DA



