
Subsemnatul/Subsemnata, 
de . Proedecan 

CNP 

DECLARAŢIE 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 

dobândirii 

Timisoara 3 2001 

Suprafata 
Cota-
parte 

524mp 1/2 

Modul de ntuJarufl (Jobândire 
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 ZUDa Categoria"*' Anul 
Suprafaţa 

Cota- Modul de TitularUll) 
dobândirii parte dobândire 

Timisoara 2 2008 270 1/2 Edificare Herban 1. Sorin 
Herban Monica 

Giroc 1 2019 56 1/4 Contract 1 .......................... 
Vanzare - 2 ........................... 
Cumparare 3. Herban Monica 

4. Herban I. Sorin 
Giroc 1 2020 52 1/4 Contract 1 .......................... 

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

4. Herban I. Sorin 
.. .. 

* Categomle mdlcate sunt: (1) apartament; (2) casă de locmt; (3) casă de vacanţă; (4) spaţll 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. 

1 



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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. debudţi Amtl de fabricaţie Modalde dobân4ire 

Autoturism Peugeot 5008 1 2012 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. 

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

Natura lMmului Data Persoaaa căCn care s-a Forma Valoarea 
îostriiDat iBstr_irii 1ustriinat îasriiairti 

IV. Active financiare 

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

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

Instituţbt care administreazi 
Tipul* Valuta Deschis in anul Soldlvaloare la zi 

şi adresa acesteia 

Raiffeisen Bank 2 LEI 2020 45000 

*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 anuluijiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
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NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participăriJe în străinătate. 

Emitent titlu/~ocietatea in care persoana este 
11puI* 

Număr de titluriJ Valoarea totală 
8ţţionar saD asociatlbeneficiar de ÎIIlI!rUD1ut cota de'participare la zi 

Raiffeisen Bank 8ank 2008 2031 27000 lei 

Raiffeisen Bank Bank -Card Cumparaturi 2014 2017 7500 lei 

Banca Transilvania 2020 2025 34000 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 însumat~ 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 însu mată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

I 
Creditor I Contnctotîn anal I Scadent 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 realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestatlObiectul Venitul anual 
numele, adresa generator de ve.nit incasat 

-
1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 
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*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al ll
lea. 

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 completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

C"Ule a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/ObiectuJ Venitul anual 
numele,adresa generator de venit incasat 

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

1.1. Titular Univ Politehnica Timisoara de predare si cercetare, . 184726 Lei 
participare in proiecte 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii Alocatie copii Elevi 5946 Lei 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinJei 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 

6.1. Titular 
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6.2. Soţ/soţie , 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestatlobiectul VenitnJ anual 
Nume, adresa 2eoerator de venit incasat 

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 
Declaraţia semnată În original se află la 

15.04.2021 Politehnica Timişoara 
1 Direclia Resurse Umane a Unlversi"lii 
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Subsemnatul/Subsemnata, 
de Prodecan 

CNP 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

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

, domiciliul Timişoara, 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale. companii/societăţi naţionale, instituţii de cr~ grupuri de 
interes economic, precum şi membru in asociaţii, fundatii sau alte or~anizaţii n~vernamentale: 

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 membru În organele de conducere, administrare şi c~mtrol ale societătilor comerda]e, ale 
regiilor autonome, ale compaoiilorlsodetătilor naţionale, ale institufillor de credit ale grupurilor de interes 
econo~ ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizaţii negu~ernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

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

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şiluu sia4kale 
3.1. ..... 

-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuit~ sau neretribuite, 
detinu,te în cadrul partidelor politice, fIIocţia deţinută şi denumirea partidului politic 
4.1 ...... 

S. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţâ juridică consultanţă şi civile, obtinute ori aflate 
in derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnitiţilor publice finantate de la bu:getuJ de 
stat, local şi din fonduri externe ori incbeiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: 

Institutia PtrorlJm pln Data Valoorea 5.1 Bereficiarul re contract rnnnele, cootrnctantă: careafa:>t Tipul 
înd:rierii 

Durata 
1D1alăa prenume1eldenumirea şi adresa denumirea şi îooaiinţat . COIlIrnctului 

COl1tudului 
contrnctu1ui 

romdului adresa contrnctul 

1 
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Titu1ar ....... . ....... 

SaV'sotie· ... .... · ...... 

Rure~ grndul Il) ale 1i1u1aru1ui 
............ 

Societăţi comercia1e/Persoonă:fizică 
autoIizaIăI A9xiaţii fumilialeI Cabinete 
fitividuale, cabirete asociate, societăţi 
civile pofesiooa1e ~SOCieIăti civile 
profesionale cuIăspuOOere limita1ă care 
~ profesia de avocat' Org;mizaţii 
reguvemaIm1I3leFundaţiil Asxiaţii2) 

1) Prin rude de gradul 1 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 I obţin contracte, aşa cum sunt defmite 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 

15.04.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 


