
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, TĂBĂRAN ALEXANDRU-FLAVIU, având funcţia de Şef lucrări la Universitatea 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 

CNP  , 
domiciliul Voivodeni, Jud Mures1

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cn familia1) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOT Ă: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Voivodeni, Jud Mureş Teren Agricol 2002 2900 mp Cumpărare Alexandru-Flaviu

* Categoriile indicate sunt: (I) 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. 

Cluj Napoca, 
Apartament 2014 51,88 mp 50% 

Tăbărau 
Cumpărare Alexandru-Flaviu 

Tăbărau Alexandra 
* 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 

1 









Q\ 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

7. Venituri din premlişidinjocuri de noroc

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8,iYenit:uri 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 

.. "" . . 12-06-2017 ............ . 
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Subsemnatul/Subsemnata, 
de Sef lucrări 

CNP  

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Tăbărau Alexandru-Flaviu 
la USAMV Cluj-Napoca 

, domiciliul Voivodeni, Jud Mures 
1
 

, având funcţia 

' 

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

I. I ...... Nu este cazul 

- denumirea şi adresa -
2.1. ..... Nu este cazul 

5.1 Beneficiam! de conlract: numele, Instituţia 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

Procedura prin Tipt.tl 

1 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

Valoarea beneficiilor 

Dmata 



g� 
. ;J1l'!r �nele/denurnireaşi adresa conb:actan1ă: careafust conn:actttlui încheierii contractului to1alăa 

denwnnl'!aşi încredinţat contractului contractului 
adresa contractul 

Titular . .............. 
Nu este cazul 

SoţisoJie ............... 
Nu este cazul 

Rude de gradul I1J ale titularului 
" .. . .. . . . " Nu este cazul 

Socieraţi comerciale/Persoană fizică 
autorizatăl Asociaţii fumiliale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, sccieraţi 
civile proresimale sausccieraţi civile Nu este cazul 
proiesionalecuraspur1:lerelirnira1ăcare 
desfaş::iată profesiade avocat/ Organizaţii 
ne0.wemarnen1ale/Fundaţii/ Asociaţii2l 

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2J Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea 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 inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

................ 12-06-2017 .................... . 
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