
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuIlSubsemnata, Miclea Florian, având funcţia 
de director financiar contabil la Direcţia Financiar Contabilitate 

CNP domiciliul Timişoara, ! 

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 soţuVsoţia 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 ., 

, dobândidj! 
liebling 

intravilan 2006 
judeţul TIMIŞ 

Liebling 
intravilan 2018 

judeţul TIMIŞ 

Liebling 
agricol 2018 

judeţul TIMIŞ 

Suprafa a Cota-
parte 

1.446mp 
~ 

~ 

1.446 mp 
~ 

~ 

1.700 mp 
~ 

~ 

'.Modul de .. 
I " ~~ .-J~~~~I) dobândire 

cumpărare 
Mic/ea Florian 
Mic/ea Mirela 

mostenire 
Mic/ea Florian 
Boanca Rodica 

mostenire 
Mic/ea Florian 
Boanca Rodica 

* 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. 

!< Anul Cotit .. ModuJde .-
I ~ Adresa-sau zo a Categoria * Ş~p.-ata a 

~ Titularul2) . .. dobAndirii ,,' _parte dobândire .' '~ 

i - Timişoara 
~ 

cumpărare 
Mic/ea Florian 

apartament 2003 80mp 
~ 

prin schimb 
Mic/ea Mirela 

~ 
de locuinţă 

casă ~ 
construire 

Mic/ea Florian 

judeţul TIMIS de locuit 
2010 184mp 

~ Mic/ea Mirela 

casă 
2018 282mp 

~ 
mostenire 

Miclea Florian 

judeţul TIMIŞ de locuit ~ Boanca Rodica 

1 



* 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 

~ -
atura Marca Nr. de bucăti Anul de fâbrieaţie Modul de dobândire 

Autoturism Ford Kuga 1 2017 cumpărare 

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. 

. -~'_:1_ .; .-, -- . 

Descriere sumară , Anul dobândirii Valoarea estimati 

Nu este cazul. 

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

Natura bunulUi ' Data Persoana ettre care ·a 
-;-. Forma -~ ,-' Va~~~a 

tnstriQJ,~t mstfăinării înstrăinat iQ!itljăinării , 

Nu este cazul. 
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IV. Active financiare 

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

Institutia care administtează 
Tipul* Valuta Deschis în anul Soldlvaloare la zi 

şi adresa ae,~t~ia 
Nu este cazul. 

*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. 

Emitent titlulsodetatea În care persoana este 
TipuJ* 

Număr de titluri! Valoarea totali la zi 
,ctionar sau asociallbeneficiar de împru,mut ~Qta de p_articipate 

Nu este cazul. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni) ; (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăli 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 pe 
an: Nu este cazul . 

.. ......................... .... ......... .......... .. .............. .... ............. .... ....... .. ........ ... ........ ........ .. .... .... .. .. .. .. 

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. 

Creditor Contractat In anul cadent )a Valoare 

Nu este cazul. 

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* 

1,,-
Cine a l"C3Iizat vepiml ~ 

S1ITŞ8 venitului: Serviciul pr ttt/ObiectuI VeJ1~tM~a' '" 
numele, adresa generator devenit ' iJitasaf 

\ 

1.1. Titular 

Nu este cazul. 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi alll-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fis cal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fis cal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Sursa venitului: &erv.iciul 
Venitul anual 

Ir Cine a realizat venitul 
nume e, adresa prestattObiectul 1· 

;~~sat gene,raţor de venit 1· 

1. Venituri ·din salarii' . ~ - .- ' . 

1.1. Titular 

Miclea Florian Universitatea Politehnica Timişoara Contract de muncă 139.421 

1.2. Soţ/soţie 

Miclea Mirela Casa Auto Timişoara srl Contract de muncă 65.064 

1.3. Copii 

2. Venituri din aCtivităţi independente 
. . • c,. . 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor . . 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

~ . 
4. Venituri din iftvestiţii - " • . 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

. • - ~. 
' . 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6~ Venituri din activităţi "agricole 
. _'o , 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 
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Suna venitului: Serviciul Venitul anual Cine a realizat venitul Nume, adr.esa prestatJobie~ful incasat 
~geneAltqr de venit 

. 
7. Venituri din premii şi dif1,jocurî 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 

09.04.2021 
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oeclaraţla semn a Universitaţ" 
. R surse umane 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, Miclea Florian , având functia 
de director financiar contabil la Direcţia Finamnciar Contabilitate 

CNP domiciliul Timişoara, 

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

1. Asociat sau acţionar la societăti eom er-eiale, compaoiilsocietăti nationale, institutii de eredit, grupuri de 
iQt~F~S e,eonomic, pt4'.cum ş:i membru in aSQciati~ funda1i sau alte organizajii neguvernamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

1.1. ..... 
Nu este cazul. 

2. Cafitatea de membru in organele de conducere a~istrare i control ale societitllor co ereiale ale 1 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor natioDale, ale institutillor de credit, ale ~UiilOr de mteres 
~COllQmic, ale asociatiilor sau fundatillor ori ale all«lr oll!anÎZatii n~emamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa-

2.1. ..... 
Nu este cazul. 

"1. Calitatea de membru în cad{ul asociatiilor profesionale şi1sau sindicale " ~i 

3.1. Asociaţia "ORIZONTURI UNIVERSITARE" Timişoara - membru fondator 

3.2. Sindicatulliber din Universitatea Politehnica Timişoara - membru 

3.3. Fundaţia POLITEHNICA Timişoara - membru În Comisia de Cenzori 

3.4. 

4. Calitatea de membru În organele de conduCere, ădmiBisttare şi control, -retribuite sau neretdbuile, 
dttinute ÎIl cadrul partidelor politice, funcţia detiilutl şj denumirea parlidului pulltic ...' " 
4.1. ..... 

s. Con~acte! inclusiv cele de ~sistentă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, ob'ţinute ori aflate 
- -

în dendue iJÎ 'timpul exercitării functiilor, an3atelor sau d,.emnităplor 'publice iman.ta~ de la bpgetul de 
stat, local şi dIn fonduri externe ori încheiate cu socictăli comerciale cu c_apital de stat; sau unde; statul este 
acţionar majoritar/minoritar: -.-
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,-
Institutia ProcOOura prin 

Data Valoorea 5.1 Beneficiarul de conIrnct: mnnele, oontIactantă: careafost Tlpul 
înch.i.erii 

Durata 
to1a1ăa 

premnneleldenumireaşi adresa denumireaşi îrx:redintat contrnctului 
oon1ractului 

contIactului 
contrnctului 

~ contrnctul 
TItular .... ........... 
Nu este cazul. 

SoVrolie .......... . .... 

RWe de gm:1ul Il) ale1itularului 
.. ........... 

Societăţi oo1IlelcialelPemmăfizică 

autorizatăI Arociatiifumilialel Cabinete 
irxiividuale, cabirete arociate, metăţi 
civile profesionale ~ metăţi civile 
profesionale cuIă<;pJrx1ere 1imitmă care 
desIDşoarn profesiade avocati Otganizatii 
neguveman'i:!OtalelFuOOaţiiI AA:x:iaţit) . 

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 

09.04.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 


