
Subsemnatul/Subsemnata, 

de ŞEF SERVICIU 

CNP 

DECLARAŢIE DE AVERE 

DIACONU DAN AUREL 
UNIVERSITATEA 

la TIMIŞOARA 

, domiciliul Timişoara, ~ 

/ 

, având funcţia 
POLITEHNICA DIN 

cunoscând prevederile art.326 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. 

AuI', 
.AcIreJa ...... Cat ..... doM_irU 

Giarmata Vii, comuna 3 2007 
Ghiroda, : 

... ,> 

ISupralata C'al-
p_arte-

1000mp 50% 

""1. 
_bâ~ 

Titalaralll 

Mostenire DiaconuDan 
Diaconu Monica 

* 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. 

lmlsoara; JlI lmtQ C' .. 
I~VVl ... - -_ ........... , u'-.a..·1 ~ 

'.1 Ţ' • + 1 

iarmata Vii, comuna 2 2007 
hiroda, jud. Timis 

I()~ 150o/t o ,1Imrl'1r?!,~ ~~~~VllU uaH 

Diaconu Adelina 
150 50% Mostenire DiaconuDan 

Diaconu Monica 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii 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. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care 

sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

Natua ..... Nt.~It...,. A .... taIBt. MadaI * .., •• _ .., 
Autoturism FORD PUMA HIBRID 1 2020 cumparare 

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. 

~ ~ul .... DIItrii 
ti 

V ..... I .... ti 

III. Bunuri mobile. a căror v~!~~!'e dep:!~~şt~ 3.:}:}:} th: l:uro fiecare. Si bunuri imnl)!!~ !!!e!:':;;:; .. ti; ~I! 
ultimele 12 luni 

N .... lN ... Data Persoana eltJean~-a Forma 
~ tBstriinat ÎIIstrăioi rii instriJo8t iD!Jtrlinirii 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisi re şi 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. 

1utit1Cia care~, 1'tpaI* ".... Uetdis Ia .... li ...,oIrJue la t.i 
Ş,iadr. ..... , 

Raiffeisen Bank (depozit sotie) 2 RON 2015 40162 

Raiffeisen Bank (cont curent sotie) 1 RON 2015 9273 

Raiffeisen Bank (cont curent EUR 1 EUR 2017 656 
sotie) 

ING Bank (cont curent) 1 RON 2020 1400 

*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 anului fiscal anterior). 

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 participările în străinătate. 

Emitent~ta .. ,... ..... Număr de titluri! 
acţionar IH. asociatlbeoeficiar de imprumnt: 11pvI'* cota de participare Valoarea totaJi 1a'Zi 

I 
I I 
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*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 tert, 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. 

~ . C. ..... 1R..t *.111"'. . .... 
BRD 2020 2025 65350 RON 

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* 

_ .. iftdui: Serviciul .,.. __ ~ .. .: lAi Valbll ..... 
CkIe .... Dt: t Yelt'ltvf numele. adresa .! geaerator ... ve1I.it incasat 

- I I I 
I I 
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*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al1i-1ea. 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completă riie ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

CiBe a teaftrrat..w s.r. veoitului: Servt~iBl prestatlObiectul Venital 81lJ181 
numele, adresa geDel1lto.r de venit mcasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Diaconu Dan Primaria Municipiului Viceprimar 132742 
Timisoara 

Diaconu Dan Primaria Municipiului Consilier Local 1095 
Timisoara 

1.2. Soţ/soţie 

Diaconu Adelina SCSAGUAROPRlNTSRL Inginer 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

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 .=. 
~ - - -= ~ 

'---

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activitllti agricole 
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6.1 . Titular 

6.2. Soţ/soţie 

Ciae a ...... tveaital Suna ,,""': Serviciu.l presbtlobiectul V Gitul anaal 
Nume, adresa generator de venit Încasat 

7. Venituri dinpremii şi dinjoeuri 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 
Diaconu Bianca Alocatie copii 936 

Diaconu Laura Alocatie copii 936 

Diaconu Bianca Bursa elev 318 

Diaconu Laura Bursa elev 318 

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

Data completării 

•.••.. 11.01.2021 ...•.. 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 

DeclC\raţia semnată În original se află la 1 

Direcţia Resurse Umane a Universităţii I 
Politehnica Timişoara 



1//I'o/,~jU 
DECLARAŢIA DE INTERESE 

Subsemnatul(a), DIACONU DAN AUREL având funcţia 
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CNP 

de 

Nr. 

SEF SERVICW la 
domiciliat în 

TIMISOARA, jud TIMIS, str. , cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 
" df:IsI A d I "d I pTlvm aum ec ara\ll, ec ar pe propria 'ră sun de re: 

t. Asedat IH ____ .. sodi.· .. ........, .. ......... ~. ................. ___ ee_.ic, 
~ecu.1Î IIJe'mbra·'ia asocladl. faadatU saa alft ._y ........ Ie~ 

Unitatea Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale sau de Valoarea totală a părţilor 
- denumire si adresa- ac\iuni sociale şi/sau a acţiunilor 

Asociatia Tineretului Membru O O 
Timisean 
Agentia Regionala pentru Membru O O 
Stimularea si Integrarea 
Tinerilor 

1. Calita . ... aU î . ........ Ie 4t cond ad."I*m!,:~~~ IOdedtDer eomerdaJe." ~ ..... _~,~ 
.1hIJIUi~Dor M1lo..-... ..~ aBer de 0rtdIt. ~ .... de le ...... ale uec........ h tllfUar 
ori aIeAlt..- CJI'PJlIuItl .-ble: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea şi adresa -

2.1. ONG -Asociatia Baschet Club Timisoara Reprezentant Consiliul Local in O 
Comitet Director, presedinte al 
Comitetului Director 

ONG - Asociaţia Casa Faenza Membru în Comitetul Director - O 
r~prezentant al Consiliului Local 

3. C.aflb'ea,de membru in cadrul . DrllfesJeAM " 'sa .. . 
3.1. 

4. catftdtII te ............... de ~ . ~ ti -.na. teb ....... audribaile. d ......... cadr.1 
partidelor poliflce.,. 1iI._ r si .... .Li .' ...... Ieri J _ 

4.1. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL - FILIALA TIMIŞ, MEMBRU IN BIROUL POLITIC JUDEŢEAN, MEMBRU IN BIROUL 
POLITIC LOCAL 

! . Contracte. iaduiv e* • j1II'ktici. ~1tuII ~ 
... , .. tutdIlriJ f. eq&Jor, ••• d .............. ~:..~~ 
lacbeiate .~ lodetlti eo ... enJI)e ca ea"" stat ... _ade 1DhI·edf":;:.-::.o:: 

5.1 Btmeficiarul de 
contract: numele, 

prenumele / denumirea şi 
adresa 

Titular ............. .. 
Soli sOlie ............ 
Rude de gradul 1* 1 ) ale 
titularului ...... 
Societăţi comerciale / 
persoană fizică autorizată/ 
Asociaţii familiale/ 
Cabinete individuale, 

I cabmete aSOCiate, SOCietăţi I 
Civile protesionale sau 
societăţi ci vile 
profesionale cu răspundere 
limitată care desfăşoară 
profesia de avocati 
Organizaţii 
neguvernamentale / 
Funda ii/Asocia ii * 2 ) 

Instituţia Procedura prin Tipul 
contactantă: care a fost contractului 
denumirea si încredinţat 

adresa contractul 

Ci p driJe obţiaa. ori .... ÎII "'lIIiwe ID , . .11 _pili. stat.locaIli fladiri~wi;! 

.... OrihIrhalnoritar: 
Data încheierii Durata Valoarea totală 

contractului contractului a contractului 

I I I 



'" 1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi în 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 defmite la pct. 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 C~, ..D.le..t. al datelor 

menţionate. Data completării //01· c!c2/ \ D::~~raţia :~~nată În original se află la 

I Direcţia Resurse Umane CI Universităţii 
I Politehnica Timişoara 

i .. ~ 


