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DECLARATIE DE AVERE 

Subsemnatul(a) NEMES GABRIELA NICOLETA, având funcţia de DECAN la FACULTATEA DE CHIMIE Sl 
INGINERIE CHIMICA. CNP . domiciliul in Cluj-Napoca, cunoscând prevederile art. 292 din Codul pena I privind fa !sul 
în declara ţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia* I) deţin um1ă toa rele: *I) Prin familie se înţelege 
soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. BUNURI IMOBILE
I. Terenuri
Nnta: se vor declara inclusiv cele aflate in alte fări 

Adresa sau zona Categoria* Anul dobândirii 

Bihor. Calea-Mare I 2007 

Supra fata Cota-parte Modul de dobândire Titularu1*2) 

1800 mp 113 mostenire 

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier: (3) intravilan: (4) luciu apă: (5) alte ca tegorii de terenuri

extra,·ilane. dacă se află în cirrnit11l civil

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele prop1ietarului (titularul, soţul/soţia. copilul), iar în cazul
bunu1ilor în coproprietate, cota -parte şi numele coprop1ieta 1ilor.

2. Clădiri
Nota· se vor declara inc/usi1• cele aflate [11 alte (ări 

Adresa Categoria* Anul dobândirii Supra fata Cota-parte Modul de Titularul*2) 
sau zona dobândire 

Cluj-Napoca 2 2009 128 1/2 cum parare Ovidiu Nemes 

* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit: (3) casă de vacan/ă; (4) spafii comerciale/ de produc/ie

*2) La "Titular" se men\ ioncază. în cazu I bunurilor proprii, numele proprietarului (titu laml, soţul/soţia. copilul), iar în cazu I
bunurilor în coproprietate, cota -parte şi numele coproprietarilor.

li. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule/ autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt 

1· .. . 
. 

I 
„ supuse rnmatncu ar11, 3otnv1t cg11 

Natura Marca 

Autoturism Citroen I 

Nr. de Anul de Modul de dobândire 
bucăţi fabricaţie 

2010 Cumparare 

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte
care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal sau altele asemenea, a căror valoare însumată
depăşeşte 5.000 euro.
Nota: se vor me11(io11a toate bunurile aflate în proprietate. indiferent dacă se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 
Nu este cazul 

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 EURO FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE
ÎNSTR.\INATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

�atura bunului Data înstrăinării Persoana către care Forma Valoarea 
înstrăinat s-a înstrăinat înstrăinării 

Nu este cazul 





cercetarii - PRECISI 
1.2 Sot UTC-N Salariu norma de baza si 158168 

alte venituri (manopera 
proiecte, plata cu ora, 
comisii, diferente salariale 
L85, voucher de vacanta). 

INDCPM Bucuresti Salarii - activităţi cercetare 52510 

UEFSCDI/PRECISI Premiere rezultatele 
cercetarii - PRECISI 400 

COMISII nationale CNADTCU 319 
1.3. Copii 

... 
2. Venituri din activităţi independente Nu este cazu I 
2.1. Titular 

... 
2.2 Soţ /Soţie 

... 
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor Nu este cazul 
3. t. Titular

... 
3.2 Soţ /Soţie 

... 
4. Venituri din investiţii
4.1 Titular 

... 
4.2. Soţ/ Soţie 

... 
5. Venituri din pensii Nu este cazul 
5.1 Titular 

... 
5.2. Soţ/ Soţie 

... 
6. Venituri din activităţi agricole Nu este cazul 
6.2 Titular 

... 
6.2. Soţ/ Soţie 

... 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc Nu este cazul 
7.1 Titular

... 
7.2. Sot/ Soţie 

... 
7.3. Copii 

... 
8. Venituri din alte surse Nu este cazul 
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: 
27.05.2021 


	Nemes Gabriela Nicoleta_DA



