
r UNIVERSITATEA .• BĂBEŞ BOLYAJ" -.., 
CLUJ-NAPOCA 

OIRECTIA RESURSE UMANE 

DECLARAT IE DE A VERE 

Nr. lnreg,islr�re ................
0 
... J..�.( ... "62 .. 

Ziua .... t!:f ....... Luna .O. .......... Anul .. � ... J î

Subsemnatul TĂUT/\N H.D. VALENTIN. având l'unqia de ŞEI. SERVICIU INVESTITII, la 
DIRECTIA TEHNICĂ - U.8.B, CNP . domiciliul CUJ.1-N/\POCA  cunoscând prevederile art. 326 din 
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere. că împreună cu familia* I) deţin 
ur111[1toarcle: 
* I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii anaţi în întreţinerea acestora.

I. BlJNURI IMOBILE

1. Terenuri
Nota. se vor declara inclusiv cefe a/laie În alte /ări __ _______ __ _ 

·aţa

] 

Cota- Modul de Adresa Categoria* Anul 
sau zona dobândirii 

Cluj- � 2008 _) 

Napoca 

Floresti I 2018 

Su praf Titularul*2) 
--

514 

---
3303 -

_ _ parte dobândire 
3/8 mostcnirc 

1/10 rnostcnirc 

-- -
3/8 solia Tautan 

Diana Roua 

1/10 Tautan Valentin 
- ------ -- ~ - - - -

* Categoriile indica/e sunt. (}) agricol: (2)/oreslier, (3) inlrm·ilun: (-I) luciu upâ. (5) ul!e categorii de terenuri
extravilane. ciudi se ajlâ 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 afte /ări 
Adresa Categoria Anul Suprafaţa Cota-parte 

sau zona r. dobândirii
Cluj- I 2009 63 mp 1/2 

Napoca 

2018 1/4+1/4 

-·-- --- · -· --

Modul de
dobândire - - -

Mostenire 

Cu 111 para re 

r------ ---

Titularul*2) 
----

I /2 (2009) Tautan 

Valentin 

1/4(2018) Tautan 

Valentin 

1/4(2018) sol ia Tautan 

Diana Roua -� --- -- - - - - - - - --- ---- --
Cluj- 2 2008 si 199 mp 3/8 mostcnirc 3/8 - solia Tautan Diana 

Napoca extindere Roua 

intre anii 

2017-2020 - ---- - --· -·--- ------
Cluj- I 2019 43.55 mp 1/2 Mostenire si 1/4(2019) copil Tautan

Napoca donat ie Stcfan Darian 

I /4(20 I 9) copi I Tautan 

Cezara Maria 

* Categoriile indicate sunt: (I) apartament: (2) casii de locuit. (3) casâ de vacan/â: (I) spu/ii comerciule/ de
produc/ie
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/so\ia. copilul).

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/ autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca 
�--- - - --�-- ----- ---- -

Nr. de 
bucăţi 

Anul de -, Modul de dobândire 
-�_!>��<!J_Î(! -�- ---







5. Venituri din pensii
5.1 Titular 

-- ---- -·- - - -- -
5.2. Soţ/ Soţie 

6. Venituri din activităţi agricole
6.2 Titular 

___ -
��- --r _-

�s7iţj �-����-- - -� -- - _- _- - -
--- --- - -- -- . 

-2:_ycnituri din premii şi din jocuri de noroc 
7.1 Titular - -- ---- - --

- -- -- --- --� r 

7.2. Soţ/ Soţie f------�-�----- --------+-- - ----- --- -

f .. 

7.3. Copii 
-- --- - - -- ---1 

- ---- --- -

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular 

8.2. Soţ/ Soţie 

t---------------------+------- --- --- -· -

8.3 Copii 

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

caracterul incomplet al datelor 111en\ionatc 

Data completării: 

28.05.2021 


	Tautan Valentin_DA



