
Subsemnatul/Subsemnata, 
de Prodecan 

CNP 

DECLARA ŢIE DE AVERE 

HERBAN Ioan Sorin , având funcţia 
la Facultatea de Construcţii 

, domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familial) deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria * Anul 
dobândirti 

Timisoara 3 2001 

-Suprafata Cota-
j!arte 

524mp 1/2 

Modul de TItulaNll) 
dObândlre 

Contract 
Herban 1. Sorin 

Vanzare -
Herban Monica 

Cumparare 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de 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 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria * Anul Suprafata 
Cota .. Modul de Titula'i'ull ) 

clobândirii p~rte 40bâ~"dire 
Timisoara 2 2008 270 1/2 Edificare Herban 1. Sorin 

Herban Monica 
Timisoara 1 2019 56 1/4 Contract 1 .......................... 

Vanzare - 2 ... ....................... 
Cumparare 3. Herban Monica 

4. Herban 1. Sorin .. 
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţu comercIale/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. 
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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 fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism Skoda Octavia 1 2005 Cumparare 

Autoturism Citroen C4 Grand 1 2009 Cumparare 
Picasso 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Anul dobândirli Valoarea estimată 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

Natura bURului Data Petsoanacitre care s-a Forma Valoarea 
ÎR,străina t instrăinărU ipstriinat instr~liRi\rii 

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şÎ investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administrează 
Tipul*' Vâ'luta Des~his in anul Sold/v:aloare fa zi 

şi adresa aeesteia 

Raiffeisen Bank 2 LEI 2019 20000 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 
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2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări le în străinătate. 

Emitent titlu/societatea in care persoana este 
Tipul· Număr de titluri!. 

Valoarea totală la zj acJionar sau asociat/beneficiar de împrumut , cota de pa.rticipare 

Raiffeisen Bank Bank 2008 2031 35000 lei 

Raiffeisen Bank Bank -Card Cumparaturi 2014 2017 7500 lei 

Persoana Fizica 2014 2024 25000 lei 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni),' (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate . 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Creditor I CoDinoclal ÎIIaoul I &adent la 'Valoare 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realîzat v,nitul 
Sursa venitului: Serviciul 'prestatlObiectul Venitul ·anual 
numele, adresa ll(mcra'tor de venit tncasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 
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1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi aZIl-lea 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal Încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectlll Vencitul anual 
numele, adresa _generator 4e venit . mcaşat 

1. Venituri din salarii 
Slar (Profesor Univ): activitati 

1.1. Titular Univ Politehnica Timisoara de predare si cercetare, 164173 Lei 
2 articiQare in p roiecte 

1.2. Soţ/soţie ANOFM Imdemnizatie ANOFM 18948 Lei 

1.3. Copii Alocatie copii Elevi 5004 Lei 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinţei 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 
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5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatlobiectul Venitul anual 
Nume, adresa geDerator dţ venit hteasat 

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 

... ~.Ş-:!.9.I: .. ~.~. 
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Subsemnatul/Subsemnata, 
de Prodecan 

CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

HERBAN Ioan Sorin , având funcţia 
la Facultatae de Construcţii - UPT 

,domiciliul Timişoara, st 

, 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

i. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companiilso,detăţi naţionaJe, instituţii de credit, gru,uri de 
interes economk, precum ~i membru În asi)ciaJii., fundatii ,sau alte organizapi neguvemamenta'le:: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1. ..... 

2. Calitatea de membni În organele de conducere, administrare fi control ale ~odetiplor comerciale, ale 
regiilor 'autonome, ale companiilor/societAtilor napenate, ale institliţ,Wor de credit, ale ertl,pbrilor de interes 
economie, ale aS()cla.:tiilor sau fundatiilor ori al~ altor o~8,nizatii De2u'Verna,mentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea ş i adresa -
2.1 Uniunea Geodezilor din Romania- Filiala Timisoara Presedinte Filiala Nu este cazul 

3. Calitatea de membru tn cadrul alSociatiilor prof~ionale şilsau sindicale 
3.1 ...... 

4. Calitatea de membru in organele ,de conducere, administrare şi control, retribuite sau Ile'Fetribttite, 
dethtute ~ ţadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politie 
4.1. ..... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultan.tă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare În timpal e~ercitării fuQcţiilor, mandatelor sa.,. demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate eu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de controct numele, 

I 
Institutia I PIocOOuza}Xin I TIpII I DcJta 

I=ui l 
Va100rea 

.~e'denumirea şi adresl cootrnctan1ă: care a 100: contnx:tului încheierii totală a 
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denumirea şi încredinţat contractului con1nK:tului 
a:iresl contrnctul 

Titular .......... ..... 

Soţf9Jţie ....... ........ 

Rude de gradul Il) ale titularului 
............ 

Societăţi comerciaIelPer:soonă fizică 
autorizatăI A&Jciaţii fumiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociaR; ~ 
civile JIDfesionale sau societăP civile 
rrofesiooale cu răspurxlere Iimitmă care 
~ JIDfesiadeavocatl ()rgfmizaţii 
negu'v' -le/Fundaţii! Asoci '''') aţI1"' 

1) Prin rude de gradul! se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

...... 1f.fi.:.Q.'Ş..~29.3Q. ... 
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Declaraţia semnată în original se afla la 
Direcţia Re~urse Umane a Universităţii 

PolItehnica Timişoara 


