
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, O ros Nechita Adrian 
-�---------ccc--c---c--c--=-cc----c------c-----cc--77-c--C"7""CC-

Universitatea de Stiinte Agricole şi Medicina Veterinară 
, având funcţia 

de Prorector, Conferenţiar la Clu' -Na oca 

, domiciliul Sat Floreşti (comuna Floreşti),  CNP 
 Jud Cluj 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că 
împreună cu familia 1l deţin următoarele:

I. Bunuri imobile

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

Floreşti, jud Cluj 3 2002 

.Tucu, jud Cluj 2007 

1700 mp 1/1 

4100 mp 1/1 

Vanzare -
cum parare 
Vanzare -
cum parare 

Oros N Adrian 

Oros N Adrian 

*Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; ( 4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dacă se află în circuitul civil. 

2. Clădiri
NOTĂ; 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

2008 Cluj Napoca, 

 Floresti, jud Cluj 2 2010 

71 mp 1/1 

280mp 1/1 

Vanzare 
cw11 arare 

construire 

Oros N Ac!rian 

Oros N Adrian 

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

�'. Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 











5. I. Titular

5.2. Soţ/soţie

6: .ifenituri din activităţi qgi:i'(iJ,/,r 
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7. Venituri cltnpri!rrzi{.şi din jocuri de noroc

7. I. Titular

7.2. SoVsoţie

7.3. Copii

,,,;, ', < --«, ' ' ,_ ,,_',/,,,« ' 

8.1. Titular

Oros Nechita Adrian

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

Colegiul Medicilor Veterinari
din România 

AEP (PNL Cluj)

Indemnizatie Vicepresedinte
Suma restituita campanie

ale eri2016 

9000 lei

44585 lei

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul

incomplet al datelor menţionate.

Data completării

. . 12. .. l?!.11(�. go./JJ- .. .. 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, Oros Nechita Adrian , având funcţia 
Universitatea de Stiinte Agricole şi Medicina Veterinară 

de Prorector, ConferenţiaJ 

C"NP 
Jud Cluj 

la _C_c_lc.cuj,._-'-N'--'a"'p'-'o'--'ccc.
a ________________ _

, domiciliul Sat Floreşti (comuna Floreşti),

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

I.I.""

Unitatea 

- denumirea i adresa -

2.1 ..... Colegiul Medicilor Veterinari din România 

Colegiul Medicilor Veterinari din Cluj 

Calitatea deţinută Nr. de părţi sociale 
sau de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
i/sau a ac iunilor 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

Vicepreşedinte 9000 lei 

Preşedinte 



5.1 Beneficiarul de contract: 
numele, prenumele/denumirea şi adresa 

Titular .............. . 

Soţ/soţie .............. . 

Rude de gradul ! 1 ale titularului ...... 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
asociate, societăţi civile 
profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată 
care desfăşoară profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentale/ 
Fundaţii/ Asociaţii21 

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

Procedura 
prin care a 

fost 
încredinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală a 

contractului 

l) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2l Se vor decfara 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 pct. 5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care 
declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I 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 
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