
DECLARAŢIE DE A VERE 

Subsemnatul HOLONEC LIVIU având funcţia 
de Director departament la USAMV CLUJ-NAPOCA 

CNP  domiciliul CLUJ-NAPOCA,  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul îu declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1l deţin următoarele: 

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

Băişoara 
Gheorgheni 
Smida 
Ciceu Giurgeşti 

3 1995 600mp 
2 2006 5000rnp 
3 2004 600mp 
3 2004 250mp 

Cota,. 
parte•· 

1/2 
1/2 
1/2 

1/2 

I Modul de 
dobândin: 
cumpărare 
cumpărare 

cumpărare 
cumpărare_ 

' ' 

' 

TitularuJ1l

soţ-soţie 
soţ-soţie 
soţ-soţie 
soţ-soţie 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alt,, 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. 

Cluj-Napoca 

Băişoara 

C t 
. . Anul, .a ego�.1at ·. .···.· 

X• · <c,, .···· lfobândirii
1998 

3 1997 

· ··\. '• .· CotaSup.r. afaţa .. ·
t
. · · 

· · ·. ·Pare
92mp 1/1 

50mp 1/2 

Moduide 
dobândire. 
moştenire soţie 

-+-------! 

construcţie 
proprie soţ - soţie 

�----------�----�----�---�--�--------�--�---

* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/ele
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1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de econo1msire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 ele euro 

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

lnŞ,tţtutia carf ad�inistrează 
L ,,;, şi.•adreş°ii âcistei!I .· ··· •·, · 

BCR Sucursala Cluj 2 

BRD Sucursala Cluj 2 

· . .. · _ . -
-· '"- --- . ' ', ,, /f.�luta Deschis în aniH: .. 

lei 2012 

lei 2012 

. 

295000 

3500 

*Categoriile indicate sunt: (I) 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 piaţii1 însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

3 

I Număr'(\eJiţlJJri/ 
• \cota de daîi't'[c!n'i!re

.- � .:,- ,- ,'·/ ' .· ". alo!\r,ea tptali:\ la zi.

40.000 

*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni), (2)
acţiuni sau părţi sociale în societâţi comerciale; ( 3) împrumuturi acordate in nume personal. 
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IF �· _'.:,-.·· .· :,<;:;.;:·-"_ .· ' _<. __ ::;y""'
cc 

Sursa venitului: 
!(JI:ine ăii'ealizat v�nitul 
:tJf,I.\;:-· ;:.'.1Jl) ' : __ ' .. ··ţ)·/':··> ." 'Nume, adr.esa 

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 

Serviciul prestat/obiectul 
' ' generator de vellit 

Venitul anual 
încasat . 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

24.05.2017 
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DECLARATIE DE INTERESE 
' 

Subsemnatul 1-IOLONEC LIVIU având funcţia 
de Director departament la USAMV CLUJ-NAPOCA 
CNP  domiciliul Cluj-Napoca,  

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

;\J;,(socfîlţ,s�u act1Y11�ţt(t�;iii�ţ�lă#·�:�!!1frc,a1e, co�pa11 ii/societăţi .»atio11a1e,\nstituţii' de cr,rdii, gru pnri ·de··
[inhir�s.e\i'.oµomic, iirecuW'şi.melnbni'în asociatii, fundatifo,au alte Of!!anizittii ne�uvernameritale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută 

- denumirea şi adresa -

I. I Fundaţia Colegiul Naţional George Coşbuc - Cluj membru 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau pă11ilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

(:i:�(,plitîl7f,�}4[gf[m�111.b.ril îp org�11�le de cortav.sr1:e;\�dmini.�tr�re. şi co.o trO) ,,1� Siei�tăţHor. coj11ţrciale, . ale 

tPg'i,tkikJ�J�ts���t��·f8111�fJ�lHt�IikŞ,R8i�tJt!'o rt�Mio "1I�t a�e r�.�Jt.�u tiit or, .de· ·er�d it,, aJ�•g ru P u rit�r de in te��,s 
i·�con9.m1c; al�;,llsoc1aiuJ:qr,sall�fllndâ'tplonin !!le altgr ov2a,1uzaţ1c11e2uver11ament!lle: >i: •. ·. Yi · .. ·,·· .. · . ·· ·, .··· 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

0----------------------+-----------+-----------·---

3.1 Societatea de horticultură şi silvictiltură din Transilvania 
3.2 Societatea Naţională Română pentru Ştiinţa Solului; -�--�---�-------------

3.3 Societatea Progresul Silvic România; 
3.4 Societatea de Protecţia Plantelor Transilvania; 
3.5 Societatea Română a Horticultorilor; f---------------�----------------------------�--

3.6 Societatea Internaţională de Lucrări ale Solului (1.S.T.R.0.). 
3.7 Societatea Amicii Rozelor din România 
3.8 Societatea română a turbăriilor 

M, tJ(Jitateâ'.[<I!) n•e.m�.m 1fi· ··.orgii(i�Jede �q11duce't�e,. ăd.ministrare •
.
.. şi. contrnl, retrjb1îite

�f�etid@j)n4a'.<ttul o;i'rţjdelor!i;idlitice'Cfunctii/'61Jetin�tă şi denb(nirea· ��rtid ului, politic ;l 
4.1 ...... 

•, ,•,' . ' .·-----,:--:, ' sau ncrefril)uite; 
· .. ' · .. ·.·•.

f--------------------------------------�·-�······---�---------

---------------- ----------------------------------···--

·s;,5;:.gntr({{e;\iiictu:§iy;;�·e.Ie.<J..�ltifsistentlJuridică,consultanţă şi dyilc, obţinute satÎ !!,flateînclerul�i;e în .. ·timpuI 
. exer:fi\ttrii''fuÎJfîjiloi-, în'i11.datetor,sapA.�ipnităţHor. pnblfoe nnant�tţc!e ta bugetul de stat, 1oca1 şj ctrn ro»d1:i1:f 
:1ţ<;xteri!'�A9ri fol!lei!lte. cil •. socJetăfi ccimerciale cu. capital de ··.• stat sau unde .· statul . ,este· actionăr 
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n:rn.ioritar/minoritar: 
' 

. • 

Instituţia Procedura plin 
Dala Yal001N 5.1 Beneficiatul de contract: numele, contractlmtă: eat-eafost Tipul încheie11i Durata totală a p1-enurneleidenumhN şi adresa denumhm şi încredinţat contractului 

contractului contractului contractului adresa contractul 
Titular ............... 

So1fsojie ............... 

Rude de gradul J1J aletitulatului 
............ 

Societăji comercialei Persoonă fizică 
autorizată/ Asociajii fumilialei Cabinete 
individual e, c abinete asociate, societăji 
civile pmfesionale sau societăji civile 
pmfesionale cu răspunde1-e limitată eat-e 
desfă;roră pmfesiade avocat' Organizaţii 
neguvemamentaleiFundaţii/ Asociaµfl

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2l Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract un de, prin ca litatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitntea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

24.05.2017 .... . . ......... ...... . ......... .. 
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