
DECLARA ŢIE DE AVERE 

SubsemnatullSubsemnata, Dorin Lelea 
la 

, având funcţia 
de Director Scoala Doctorala Universitatea Politehnica Timisoara ---
CNP ,domiciliul _ Timisoara, 

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. 

Ade_ sau zona Categoria* ARul 
dobândim 

Suprafata Ceta-
~arte 

Modul de Titul8rul1) 
tloblndil"e 

, 

* 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 . 

, J\,dresa şau zona Categoria* 
Anui 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

Tltularuf~ 
dobAndirli parte dobândire 

Timisoara, . (1 ) 2011 53m2 50-50 cumparare 
Dorin Lelea 

Daniela Lelea 
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* 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 coproprietariloL 

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

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

Natura. 
r. :11 

Marca Nr. de bucăţi Anul tie fabricaţie Modul de dobândire , 

Autovehicul Dacia 1 2018 Cumparare 

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 

:,~ Descriere 'sumar! Anul dt)bAndirii Valoarea estimată 

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

Nabwa bunUlui Data ' Pers.oana ~tre care s-a Forma Valoarea instrAinat Instriinărfl tnstr~at instrăinirti 
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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. 

Institu1ia (are admJinst.;ează 
Tipul* Valuta Deschis in anul Soldlvaloare la zi 

tşi adresa acesteia 

CEC Banc (1 ) USD 2016 300 

CEC Banc (1 ) RON 2011 9550 

CEC Banc (1 ) EUR 2016 43100 

*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. 

Emitea! tltlu/soeieWea in cBrepersoana este 
Tipul* 

Număr de titluri! Valoarea totală la zi. 
aeţi(tnar sâu asociatlltoBeftdar de imprumut cota de participare 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deJinute (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 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 fmanciare acumulate în străinătate. 

~ţ~ Oreditor 
., 

Con:traetat in anul 'Scadentla 
~ 

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* 

aRe a realtzatt7enitul 
Sursa venitului: Serviciul prestatlObiectul Venitul anual 
Bumele, adresa 2enerater devenit incasat 

1.1. Titular 

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 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. 

Cine a realizât v~tul Sursa venitului: Serviciul prestatlObiectul Venitul anual 
numele, adresa g~nerator de veait tDcasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular UPT Educatire si Cercetare 137282 

1.2. Soţ/soţie Filarmonica Banatul Timisoara Artist liric 46796 

1.3 . Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafqlosinţei 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 

6.2. Soţ/soţie 
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Cine a ·reaHzat veiiitul Sursa venitului: ServicIu!1 prestatlobiectul Venitul aRual 
Nume, adresa generator de venit tncasat 

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 

...... 25.05.2021 ........ . 
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Semnătura --
\ 

tă În original se afl~ I~ 
Declaraţia semna a Universitaţll 

. rse umane 
DirecţIa Resu . a Timişoara 

politehnIC 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, ~_Dorin Lelea_~_ , având funcţia 
de Director Scoala Doctorala la Universitatea Politehnica Timisoara 

CNP ,domiciliul _ Timisoara, : 

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

1. Asociat sau acţÎOD.âr la soeletăţicOmfU"dale, companii/societăţi 'nationale, instituţii de credit, grupuri de 
iIIteres economic, p recum şi membru tit asociaţii, fundaţii sau alte orXanizaţil 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.. .... 

. 1 Calitatea demeRJbru in organile de' conducere, administrare,i control ale soeietă.tllorcomerciaJe, ale 
AjlIIor at.fto.nome, ale companifk)r}sodetlţller naţionale., ale instituţi}lor de credit, ale grupurilar de interes 
econ.omR:. ale asociaţiil~r sali fuodatitlor ori ale altor of2anizatH ~uvern'amentale: . 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2. 1. ... .. 

3. Catitatea de melllbru in cadrul asociapilor ~rofesit)nt\le şi/saui siildi~ale 'l 
,. 

3.1.. .... 

4. CaJltafea de illftdbru 1n~ oriud' de eonducere, admfllismp-e şi coDtfol,retribuite sau neretrlbuite, 
detin,,", în cadrul J>artldeJot ,P.OIftIce, mllf.!tla deţinatl.ş'1 denumirea partidului politic 
4.1 . .... . 

S. Cotracte, iDclu.sivcele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultantl şi civile; obţinute ori aBate 
in dei'ulare tD timpul e:urcitării lunctiiior, mandatelor sau demnltăţiIor publice finuţate de la bugetul de 
stat, local Şi din f&nduri externe ori incheiate cu societăţi tomereiaJe cu capital de stat sau unde statul este 
actionar mstforitar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul decontrnct: numele, 

I 
Institutia I Pnxxrlna prin I Tip.U Data Ico:U1 Valoorea 

prenUlT'elddenumirea şi adresa contrnctantă: care a fost con1rnctului încheierii totală a 
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cbrurnirt;a şi îocredinţat contrnctului contrnctu1ui 
adre&l cootractu1 

Trtular .......... ..... 

Soy'soţie .. •..... ". ,," 

Rude de grnclu1. Il) ale ti1ularului. 
............ 

Societăţi COInTCiale' I\-mmă fizică 
autoriza1ăI Asociaţii fumiliale' Cabinete 
iOOividuale, cabinete ~ societăţi 
civile profu;iooale 1Wsocietăţi civile 
profesionale ruIăspuOOere limita1ă care 
desfăşooră profesia de avocat! Organizaţii 
oogl.lvemamen1ale'Fundaţii! ~iaţij2l-

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 

....• 25.05.2021 •.... 
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Semnătura 

Declaraţia semnată În original se a~l~ I.~ 
Direcţia Resurse Umane a Universltaţll 

politehnica Timişoara 


