
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 
I > .  ·\ .J ! I �- ;( •· f 1�. ' 1• 

� UNIVERSITATEA .BABEŞ BOLYAI" 
CLUJ-NAPOCA 

DIRECŢIA RESURSE UMANE 

Nr. lnregiJ;;are ........... 
05

.Si. ......�.ci)_r 
'- Ziua ....•. t-1. ...... Luna ...........••.• Anul cf.:......... _J 

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 

Subsemnata TOROK IBOL Y A, având funcţia de prodecan, la Universitatea Babeş-Bolyai, 
Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie al Liniei Maghiare, 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 Jări 

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

sau zona dobândirii dobândire 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află 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 afl.ate în alte ţări 

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

sau zona dobândirii dobândire 

Cluj-Napoca 1 2011 78 mp 1/2 vânzare- ½ Torok Ibolya 
cumpărare ½ Torok Gergely 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit,· (3) casă de vacanJă: (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.







de cercetare 

1.2 Soţ /Soţie 

Torok Gergely Agenaia de Salarii 66000 

Dezvoltare Regională 

Nord-Vets 

1.3. Copii 

... 

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular 

Torok lbolya N emzetstrategiai Salarii 1200376 

Kutat6intezet 

2.2 Soţ /Soţie 

... 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular 

... 

3.2 Soţ /Soţie 

... 

4. Venituri din investiţii
4.1 Titular 

...

4.2. Soţ/ Soţie 

... 

5. Venituri din pensii

5.1 Titular 

... 

5.2. Soţ/ Soţie 

... 

6. Venituri din activităţi agricole
6.2 Titular 
... 

6.2. Soţ/ Soţie 

...

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1 Titular 
... 

7.2. Soţ/ Soţie 

... 

7.3. Copii 

... 

8. Venituri din alte surse
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: 

13.05.2020 
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