
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul, BELC Ionică Florin, având funcţia de director de departament, la Facultatea de Construcţ 

CNP , domiciliul în municipiul Timişoara, str. , cunoscând prevederi 

art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia 

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 
dQb,jndirii 

Timisoara. str: 
3 2006 

--
Sat Rudieica, eomuna 

3 2016 
Mosniţa Nouă, 

Comuna Vârfurile, 
jud. Arad + două 

pareele alăturate eu 3 2018 
dependinţe (grajd, 
atelier) -
Comuna Vârfurile, jud. 3 2018 
Arad, F.N. 
Comuna Vârfurile, jud. 

2 2018 
Arad 
Comuna Vârfurile, jud. 

1 2018 
Arad (12 pareel~ 
Comuna Vârfurile, jud. 

1 2018 Arad (2 parcele) 

Suprafata 
Cota-
PJlFte 

835 m2 50% 

676 m2 50% 

12.475 m2 100 % 

3.237 m2 100 % 

3,37 ha 100% 

1,45 ha 100 % 

0,75 ha 50% 

Modul de TItuIaruIl ) 
dobândire 

Cumpărare 
Bele F., 50 % 

Bele M. (solie) 50 ~ 

Cumpărare 
Bele F., 50 % 

Bele M. (sotie) 50 O;. 

Moştenire BelcF. 

Moştenire Bele F. 

Moştenire Bele. F 

Moştenire Bele. F 

Cumpărare 
Belc F., 50 % 

Bele M. (sotie) 50 % 

* 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. 
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- Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota- Modul de TituJarJ> 

dobândirii parte dobândire 
Albu M. (soacră) 62: 

Deva, 
1 1994 85,40 m2 18,75 % Moştenire 

Bele M. (soţie) 18,7 
Ungur L. (cumnat. 

18,75 % 
Timişoara, . 

1 1994 36,28 m2 50% Cumpărare 
Bele F., 50 % 

Bele M. (sotie) 50 ' 
Timişoara, 

1 2003 76,77 m2 50% 
Cumpărare cu Bele F., 50 % 
credit ipotecar Bele M. (sotie) 50 I 

Timişoara, : 
2 2011 259,50 m2 50% Construire 

Bele F., 50 % 
Bele M. (sotie) 50 ~ 

Comuna Vârfurile, , jud. 
2 2018 168 m2 100 % Moştenire BeleF. 

Arad 

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţuVsoţia, 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 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism Volskwagen - Polo 1 2015 Cumpărare 

Autoturism Volskwagen - Tiguan 1 2018 Cumpărare 

2. Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoare 
însu mată 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. 

Descriere sumară AnUl dobândirii ValDarea estimati 
'"' 

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

Natura bunului Data Persoanaeătre care s-a Ferma 
Valearea 

.înstrăinat inştrăm~rji mstrăinat în~trilnării 
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IV. Active financiare 

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

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

Institutia Care administrează 
Tipul* Valuta Deschis în anul Soldlvaloare la zi ti a4r~a a~ţeia 

Transilvania Timişoara (3 conturi) 2 Lei 2009/2010/2011 230.760 

B.R.D. Timişoara (ATU) 2 Lei 2005 245.908 

B.R.D. Timişoara (PFA) 1 Lei 2003 2.227 

B.R.D. Timişoara (2 conturi de economii + 
1+2 Lei 2015 255.864 

1 curent) 

Transilvania Timişoara (salariu UPT) 1 Lei 2005 27.310 

ING BANK Timişoara (salariu DRDP, 
1+2 Lei 2006 4.900 card) 

AII ia ntz-Tiriac Pensii Private 3 Lei 2008 14.121 

Generali Romania 3 Lei 2009 10.200 

! 

*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 ÎBsumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent tidu/societatea in care persoana es~ 
Tipul* 

Numir de· fitlurY 
Valoarea totali la zi 

acjjplUl!" ~~\l3st.tII>en~ficiar &ţe QQPOIm"t cota de p~rticipar~ 

*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. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 1 
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 alti 

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 în anul 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 venituiui: Serviciul prestat/()meetul Venitul anual 
numele~ W~,3 geAe~tQt' de v"nit în~3Sa.ţ 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradull şi alll-lea. 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheia 
(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 Sursa venitului: SerViciul presţat/Obiectul Venitul anual 
numele, atJresa gellerator de venit încasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

BELC Ionică-Florin Universitatea Politehnica Timişoara Profesor universitar 122.030 

Universitatea Tehnică de 
Referent comisie doctorat 421 

Construcţii Bucuresti 

S.C. SERCOTRANS S.R.L. Deva Verificator proiect 7.029 

1.2. SoVsoţie 

BELC Mariana-Carmen D.R.D.P. Timişoara Inginer 66.671 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

BELC Ionică-Florin Persoană fizică autorizată Servicii de inginerie 1.156 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

BELC Ionică-Florin Timişoara, 
Cedare folosinţă bunuri 2.268 

3.2. Soţ/soţie 

BELC Mariana-Carmen Timişoara, 
Ceda re folosinţă bunuri 1.539 

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 prestatfobieetul Venitul anual 
N1:Une-, adreşa . generator 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 

BELC Ionică-Florin Dividende S.C. VIA EXPERT 
Acţionar unic 147.230 

S.R.L. Timisoara 

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 

20.04.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la I 

Direcţia Resurse Umane a Universităţii 
Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, BELC Ionică Florin, având funcţia de director de departament, la Facultatea de Construcţii 

CNP , domiciliul în municipiul Timişoara, ! , cunoscând prevederilt 
4 

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

1. Asociat sa1l aetkmar la societiti CODlţrcUde, compaaiilsooletiţi natie"', iaşUt1ltfi de crediţ grupuri d 
iBteres eeoa9mic, p-retl4m şi m~mllru 1lt-asoeiap i, fundaţii sau alte oraaD~(ii n_eg~ .. aame .. tale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa-
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiurtilor 
1.1. S.C. VIA EXPERT S.R.L. Timişoara , str. 

Acţionar unic 100 % 200 lei ! 

f- - -. . - - -
1.2. PFA BELC Ionică-Florin, Timişoara , str. 

PFA 100 % -

2. Calitatea de meml>ru în organele de conducere, administrare şi conlroJ ale societăţilor comerciale, a~i 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţjonale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de inter~ 
economic, ale ~soci~tiilor sau fUlldaţiilor ori ale altor organi~l D~veraameutaJec 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1. S.C. VIA EXPERT S.R.L. Administrator -
2.2. Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri Membru În Consiliul -din România (A.P.D.P.) National 
2.3. Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri 

Vicepreşedinte -din România - Filiala Banat 

3. Calitatea ~ membru tu cadrulasociatli1or profesionale şilsau simlieaJe '!...: 1 
3.1. Asociaj ia Mondială de Drumuri (AIPCR) 
3.2. Asociatia Profesională de Drumuri şi Poduri din România 
3.3. Asociaţia Generală a Inginerilor din România 
3.4. Asociatia de Trafic şi Drumuri Urbane (ATRAF 
3.5. Sindicatul U.P.T. 
3.6. Funda~a "Laurenj iu Nicoară" - membru fondator 

4. Calitatea de membru -în organele de conducere, aiJministrare şi cpntrol, retribuite sau neretribuite, 
detiuo,te în cadrul 'partidelor politice, functia detillută şi denumirea partidului politic - .i 

NU ESTE CAZUL 

5. Contracte, inclusiv. cele de asistenţă juridică, co~u1tantă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare 10 timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerchde cu capital de sfat sau J,lnde statul este 
acţionar majoritar/minoritar: 

~ 
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Institutia Procedura . fI1Il Data Va100rea 
5.1 J3ereficiarul de rontractnumele, cootmctantă: carea10st TJIXll îocheierii 

Durata 
1dalăa 

}Xffiumele/denumirea şi adre;a dnJrnimlşi îoo:edintat cxntm:tului cootnx:tu1ui contla:tului 
contIa:tulu 

adre;a cootnr:tul 
Trtu1ar ............. " 

Soy'~ ............ ". 

Rude de grcdul Il) ale titularului 
..... .. ..... 

Societăţi canetciale/Per.mlăfizică 

autorizcnăI NOOaPi fumiliale' Cabinere 
irxlividuale, cabinete~ ~ 
civileprofesiooale SUl SJCielăţi civile 
JrOfesionaleru tă<;p.lrxJere Iimitatăcare 
~proftmdeavocatl~ 
negt I .... ~ Fundaţii! AsJciaţiF) 

Om.mBrelfa Se1vicii 1.190,00 (w s.e. VIAEXPERTSRL Tniş:ma RoomI,jd Adizitiedredă ~ 31.10.2m> 102ile 
Ii.m:bIa pOO::t 

IVA) 

Canm~ 
Servicii 4.760,00 (w s.e. VIAEXPFRTSRL Tnnilpua AdizitiedrWă verificare 31D32J21 lOziIe 

~Arcd ptitn 
IVA) 

Om.mfulea Servicii 
PFABFLCIrni:ăFlcrin RoomI,jd AdizitieciWă ~ 0411.2m> 5 zile 500,00 

Hnrl:aa pW::t 

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 

20.04.2021 
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Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 


