
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul SZABO MIHAI , având funcţia de şef birou la Baze Sportive, CNP 
. .. 

,cu domiciliul în localitatea Sânmihaiu Român, 

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 iIDobile 

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

;'i/),:~':l' l' 
A Anul ""-: 

Adi-n sau 200 I " C~"'· ,· dobândirii ... ' . 
Sânmihaiu Român 

3 2011 
--

Cota-
Suprafaţâ parte 

.. 
937mp 1/2 

Modolde • ~ Titulan .. I ) 
'ilobindire 

Y2 Szabo Mihai 
cumparare 

Y2 Szabo Simona 

* 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. 

1" 
il:. -,r " Anul C ... ModuJde Titilbtru)71 Adresa sau zo~~ Categoria* SUpn.lfap 

~ " d8bândirii parte dobiodire' 
Sânmihaiu Român 

2 2011 140mp 1/2 cumpărare 
Szabo Mihai 
Szabo Simona ---

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerc1ale/de 
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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. 

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

"r 1l' .r,..4· .... 
. ... -. 

....J ... ~.'tllltrit · Natura ~ ~ tabricaţie , . .. . . - .- ,~ 

Autoturism Opel Antara 1 2009 cumpărare 

Autoturism Citroen C3 1 2005 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. 

i' 

Desmere IDOlari 
. 

A ... , .. "III lllrai .v. ........ , ~ 

. 
nI. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 

ultimele 12 luni 

Natura bunUlUi Data' 'Y- Penoa.na către care s-a Forma ~ 
1 înstrlinat ,; iBstrJiiiirii " instriinat iRStriUllirii 

IV. Active financiare 
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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 . 

InstituJia ca~-administreâl' 
h~~· .,.~. ~ .. 

12 şi adnu .mteia ~pul* ValiWI. Descllis in aDul SoldJVJaJoare .. zi 
- -~ . ..,. 

& 

*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. 

j:mitent titlu/soeietalea Dt care penoana este .. 
T~ul· 

N unalr de riduri! 
VJlloare4 totalA la-Zi 

, acfio~af sau asodâtl.beneficlar de ÎDiPnlmut ~ cota de. participare 

,. 

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

~.': " .. : ,:- J, '1:, ' of, ,· ... I ;~ ... ',~ \.~~ .. ,~-

C~~r V ~a.r! .;r. ~: 
.: 

!-. .. 

. 

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* 

.. , ~ Sursa vfniQJlui: 
, 

serviciul prestatlObiecml" Venitul anual Cine a realizat, veoÎtw 1" "' :. numele, adma _OL generator de venit _" incasat 

1.1 . Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al Jl-lea 
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vn. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat 
(potrivit arte 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fis cal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 

· .. ... ~ . .... , 
Suna venitului: Serviciul pnstaflObiectul Veni.tJd anual Cine a Tealizat venitul 

.' .~-:' .; DUmele. adftsa:-_ - rgenerator de venit Îocasat 
1. Verritltri din salarii 

1.1. Titular 

Szabo Mihai Universitatea Politehnica 
Sef birou Baze Sportive 74261 lei Timisoara 

1.2. Soţ/soţie 

Szabo Simona Universitatea Politehnica 
Administrator patrimoniu 48144 lei 

Timisoara 
1.3 . Copii 

2. Venituri dtn activităp independente 

2.1. Titular 
· 

2.2. Soţ/soţie 

3. Verriluri tim cedarea foIoainJei bmturilor l 

3 .1. Titular 

3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investitii 
4. 1. Titular 

, 

4.2. Soţ/soţie 
· 

5. Venituri din pensii 
5. 1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităp 4gl'icoJe 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

5 



-" Suna venitului: 
~ Serviciul piestat/obieâuJ VenituJ anual 

Cine a realizat venitUl Nume, adresa .,_ generator de venit incasat 
7. Venihtri din premii şi din jocuride noroc . 

~ 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte SlUSIJ 

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 

26.04.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul Szabo Mihai avand functia de Sef de birou Baze Sportive CNP , domiciliul 

Sanmihaiu Roman , : cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, 

declar pe propria raspundere ca impreuna cu familia 1) detin urmatoarele: 

1 . . Asociat sau~cfionarla societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale,instituţli de credit, grupuri de 
interes, economic, precum. şi iDembru in asociatti,. fundaţii sau alteorga:piza.ţii. ,n.eguvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută 

Nr. de părti Valoarea totală a 
sociale sau părtilor sociale 
de acţiuni şi/sau a actiunilor 

- denumirea şi adresa -

l.l. .. ... 

2.: Caliţatead~m,mJ>ru '~p organele de cond:ucere, administrare şrcontr()lai~ ··s()cietăţjlor e~Jiierciale~ ale' 
regiilor n'ut()n()J.lu~, ale' ~IDPiţniilorlsocietătilorn~tj.onale, slcjinşdtuţiilor: de credit;·aleghl,puriIQrde iilteFes 
econonii(ţ,ât~k$nclatÎUo" saq. fundtţţiilnrQ'rj ale 1llt9r organiza (iilţegu_vebtam.eptale: 

Unitatea 
Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută 

2.1. ..... 

3.1 ...... 

4. Calitatea ,di :.nembTu. in organele de Con.duceTe, slf'mmlştrare şi eont;rol, r~tribuite sau neretribuite, 
deţinute in c3lb;ul'parlidelor politi~e, functia detinută şi dţnumb~eâ partidului poliţie 
4.1. .. .. . 

5. Contracte, inclusiv cele' de asistenţă Juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduJ.i externe ori În.cheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar maÎotitar/min9ritar: 
5.1 Beneficiarul de contrnct numele, I Instituţia I ProcOOuraprin I TIpul Data I Durnta I Valoarea 
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p-enumeIeIdenumireaşi 00rer0 COl'ltI1dantă: careafust contractului îocheierii cootndului totală a 
denumirea şi î:ocredinţat cootm;tului con.1J1K:tului 

ocIre&l controctul 
TItular .... ... .... .... 

SoţIro~e.o.o ... O" ..... 

Rude de graiul I I) ale tituIarului 
. . .......... 

SocieIăti ccrnercialeIPemmăfizică 
autorizatăI Arociatii fumi1ialeI Cabinete 
individuale, cabirete crociate, melăţi 
civile proresiomle s.ru melăţi civile 
profe5ionale cură<;pun:lere 1imitatăcare 
clesfrşBă JXOtesia de avocati ()rg;mizaţii 
neguvemamentalelFuOOaţiiI ~ 

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 

14.04.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 


