
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuVSubsemnata, Hudac Andreea Lavinia ,având funcţia 
de Administrator financiar la Direcţia de Audit Public Intern 

CNP , domiciliul Timişoara str. 

cunoscând prevederile arte 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. 

,- ,-
Anul Adresa_ ... 0. ... * dobindirii 

Dumbrăviţa 3 2019 

Cota-......... parte 

867 1/1 

Mo$aI de Titularull) 
dobindire 

cumpărare 
Hudac Andreea 

Lavinia 

* 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. 

\ Â. .......... Cat~oria* 
Anul 

Suprafata 
Cota- Modul de 11IuJanaf) 

d~bândirii parte deMndire 
Timişoara 

1 2020 87mp 1/1 donaţie 
Hudac Andreea 

Lavinia 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/c 
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 transpor 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

NIit· . . va Maria Kr.de'-'fi A.apJ~~ M04luI de dohiadire 
I 

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. 

Desene,.. ..... MoI ctoWadirI V ........ estmati ---

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

\ Natura bunului Data Persoana citre care s-a Forma V ..... 
înstrăinat ÎDstrilnirii instriinat Înstriiniru 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investi 
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 fmanciare din străinătate. 

JMdtatia ean ~ 
~ 

.. YaIuta beseIds· . ...... ~.J! : \ şiadresa~ 

*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). 

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. 

Eudtcat.d.l. L 
.<c în care penoana este Naair de tiduril 

actionar sau asociat/beneficÎa,r de imprumut TJtuI'l cota '" .J)articipare 
V .... tot1!J.i la zi 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
tiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
an: 
............................ .. ............................................................................ .. ................................................................................................ .. "" ............................................................ .. 
.. .... .... .... .. .. .... .... .... .... .. .. .... .... .. .... .... .... ................ .. .... .... .... .... .. .. .... .... ...... .... .... .... .... .... .. .. .. .... .. .......... .. ...... .. ........ .... .... ........ .. .. .... .......... .... ...... .. .... ..... .... .. .. .. ...... .. .. .. .. 1 ................ .. 

····No·iA·:··········································· ........... ............. .. ............ .. ..... .. ... ......... .. ................ .. 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

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

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

Cndttor 
~ 

I 

Co.JttmetM in .... 'SoadeItt 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 peaJIat vnt&ul Sursa Wlfitld8i: Serviciul prestatlObiectul Venitul anual 
numele, adresa generator de venit incasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadouri/e şi trataţii/e uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi alll..fea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal înche 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realiZat venitul SUl'S'a venitului: Serviciul prestatfObiectul ve~tulanu1 
numele, ad,-esa 2enerator de venit IBcasat 

1. Venituri din salarii 
1.1. Titular 

Hudac Andreea Lavinia Universitatea Politehnica 
Administrator fmanciar 31.057 

Timişoara 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 
2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea fol{)sinţei bunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. YenUuri din pensii 
5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

". Venituri din activităţi agricole 
.1. Titular 

2. Soţ/soţie 

, Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul 8QUal 
Cine a realizat venitul Nume, adresa generator de venit încasat 
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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 

15.04.2021 
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Semnătura 

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

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatullSubsemnata, Hudac Andreea Lavinia , având funcţia 
de Administrator fmanciar la Direcţia de Audit Public Intern 

CNP , domiciliul Timişoara str.: 

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

,l, Ă A ' sau ......... .h am .... _10. C8mpa~'~ tndtJftti fie credit, CftplfI'i" . ,-.. ~ , , 

interes economic" p·I"Humşi membru in 8socia@, func:b!liî sau alte orun:izafii B_egUYel'ftSme.tale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni ~i1sau a acţiunilor 

1.1 se BEST AUTO TM IMPORT SRL 
asociat 

10 părţi 
100,00 lei 

sociale 

2. __ -tM ct. .. bnl In ......... ~ ~ " eoatrot ale so ..... r -1Il1niaIe, all 
ngiitor........, .. COBIp_ilIor~ ~ ale ,Jnstbuflhr ele credit; ale .,.pusEilor de iDteAI 
~. ..:. ._ asociatiUflr~u fUlldatin.r ori ale-altor Q!"2a .... jii ne~u"el'Ram .. t. 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1. Nu e cazul 

3., Calitatea de meibbru in cadrul asoclatiDor profesionale si/sau sindicale - 1 
3.1 Nu e cazuJ 

.4. ~ da: ....... 18' ....... 1e ... conducere; adaifll'iJJtrare ti CDJ)'trOl" Fekibuite sau 
detinllt~ 1wl~~: ,......... :- ~ ele"" .- ai -- '''\",.JHlj .. ..a .. 1. -" .-

~ 

4.1 Nu e cazul 

S. Conn. te, :iâ.,1 Şiv~(~sisf~;ltUiditt,·-~'fIllftUtea. ~'fI_dvile, ObCimate 'CJti al-
. itt..-cle~I,,""$lJild~~.ţuu~. ~ ... ,31l ..... til~ pub" finanţale de la b"etJll' d4 
~4~ .'(:~@D.:~~~."~ e.rt. ~te:~ ..... comeJfe~ ~ ~ fi stat~ uad. sta~_ 
actlOflllr lIlaJorlblr/mQlonta'r-:" ... ~ / 
5.1 Bereficiaru1 de cooIrc:d: ~ I TrntÎtI rful I fumluIa pin I TIJX1l Data I DuraIa I Valoorea 
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a:rJtr.:dan1ă: care a:fi:N încheierii to1Blă.a 
p:enumeh'derumirea~oclrexl denumirea şi îocredintat cootndului OOIlIndului 

cootra;tului 
cootIa:iului 

00resa contra:tul 
TItular ........... ,'M 

SotIsoţie·· ............. 

ROOe de gnuulIl) ale1itu1arului 
............ 

&x:idăti cnnroaleIPemmăfizkă 
ro rtaizatăI A<roaţii fimilialeI Cal:lirm 
irxlividuak; cabiIm~ 9Xietăti 
civile~sau~civile 
pofesicmle cuIăsjx:nxbe limitată care 
~pofesiadeavocat/ Organizatii 
nPOI- • FUlXlatiil Am~2) 

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 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 

15.04.2021 
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Semnătura 

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

Politehnica Timişoara 


