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DECLARAŢIE DE AVERE 

bsemnatul/Subsemnala, ARION HORAŢIU FELIX , având funcţia 
Director de departament la USAMV CLUJ-NAPOCA --------�-------

____ , domiciliul Cluj-Napoca,  

noscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
împreună cu famiiialJ 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.

uj-Napoca, 
intravilan 2000 812 8,12/812 cumpărare 

Arion Horaţiu 
Felix 

* Categoriile indicate sunt: (!) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii
enuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copili
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

uj-Napoca, 

- apartament
2000 53,39 100% cumpărare 

Arion Horaţiu 
Felix 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comercialei
>ducţie.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul
în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

re snnt supuse înmatriculării, potrivit legii 

1 







Crişeni, FN, judeţ Cluj, cod 
407039 

Venituri din activităţi independente 

l. Arion Horaţiu Felix

Agenţia Română pentru 
Asigurarea Calităţii în 
învăţământul superior 

(ARACIS) 
Venituri din cedareafolosin/ei bunurilor 

l.Tirulm / 
Venituri din investiţii 

l. Titular
Venituri din pensii 

l. Tirular
Venituri din activităţi agricole 

l. Titular

Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

l. Titular / 
Venituri din alte surse 

l. Titular

9 

Membru evaluator 2.500 RON 

1 ------------ , ________

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

Data completării 
2._ (;; . "�-'" -<!l V\
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

bsemnatu l/Subsemaata, ARION HORAŢIU FELIX , având funcţia 
___ D_ir_e_ct_o_r_d_e_d_e�p_a_r_ta_m_en_t ___ la USAMV CLUJ-NAPOCA 

iP __                    __ , domiciliul Cluj-Napoca,   

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută 

1.

;;-= emli _ , .�""�"':ss:lec!c,:î""�t"'�
Arian Horaţiu Felix PFA, Cluj-Napoca,  

Mehedin62-64, D3, ap. 6, 

cc

cod 

;c "'

400672

""

i"'f t"':r""•.�"'-:""r:""f"'�"'t""I�"'�"1"'Jac.•-"'·�""· ·"'··"'· =--
PFA 

Nr. de părţi Valoarea total 
sociale sau părţilor socia 
de acţiuni şi/sau a acţiuni 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilo1 

1. Asociaţia Clusterul "Agro-Food-Ind Napoca",
)!nuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni, FN, judeţ
luj, cod 407039

Manager General 51.336 RON 

��aJitaţ��itl_efilii:tmbniiÎ1ţ\�a�bilfll�OCÎaJ:i:ilor:CptQ(�s10.ii�le·,ş,lsâu-�iiiclicâl()'f'C��-��c:'ccr�c�C��0�Vjj�• 
.1. Sindicatul USAMV Cluj-Napoca 
2. Asociatia Inginerilor Economisti din Romania
3. Societatea pentru Horticultura si Silviculh1ra din Romania
4. Asociaţia Clusterul "Agro-Food-Ind Napoca"

. Contracte, inclusiv cele de asistenţă j_uridică,_consulta_nţă şi civile, obJim1uusau 1dlllt_ein�derulare în ti�
rnrcitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fon, 
tterne ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţi� 
ia' oritar/minoritar: i 

Instituţia Procedurn prin 
Data Valoa 

I Beneficiam! de contrnct: mnele, contractantă: careafust Tipul 
încheieiii 

Dmata 
totalii 

emnneleldenumirea şi adresa demunirea şi încredin(at contractului 
contractului 

contractului 
con1111e1 

adresa contractul 

5ţ'roţi ............ .. 



LilL :!eâ�l!ch.tl I1l ale titularuhri 

ietă(i comerciale/Persoană fizică 
itor · - Asocialii fumilialel Cabinete 
dividuale, · Jele asociate, societăţi 
vile pmfesionale ietăţi civile 
oresionalecurăsprn · ·1aracare 
sraşoară pmresia de avocal/ a
:guvemrunentalelFundaţii/ Asociaţii 

IJ 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, titular 

ul/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 s 

racterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 
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