
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemuatul/Subsemnata, FILIMON RUBEN , având funcţia 
de DIRECTOR la COLEGIUL TEHNIC "MIHAl VITEAZUL" 

CNP 1560128054660 , domiciliul ORADEA, STR. G. DOJA NR. 117B, JUD. BIHOR 

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

*1) Prin famil ie se înţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

1. B un uri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ: 


Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 


Adresa san zona Catego-ria.* 
. Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul') 

Vârciorog intravilan 1996 1580 mp Y, cumpărare 
y, Filimon Ruben 
y, Filimon Letiţia 

Oradea intravilan 1996 1500 mp 1, cumpărare 
y, Filimon Ruben 
y, Filimon Letiţia 

Cheriu agricol 1999 5329 mp Y, cumpărare 
y, Filimon Ruben 
y, Filimon Letiţia 

Şişterea intravilan 2006 1079 mp Y, cumpărare 
y, Fi limon Ruben 
y, FilinlOn Letiţia 

* Categoriile indicate sunt: (J) 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 proprietalUlui (t itulalU l, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietariloL 

2. Clădiri 

NOTĂ: 


Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 


Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 
Suprafaţa 

Cota
parte 

Modul de 
dobândire 

Titularul2) 

Vârciorog casă 1996 50 mp 1/, construire 
y, Filimon Ruben 
y, Filimon Letiţia 

Oradea casă 2007 200 mp Y, construire 
y, Filimon Ruben 
y, Filimon Letiţia 

Şişterea 
casă 2010 50 mp Y, cumpărare 

y, Filimon Ruben 
y, Filimon Letiţia 

. .... .-• Categomle mdlCate sunt: (1) apartanlent; (2) casa de locUIt; (3) casa de vacanţa; (4) spaţII comercIale/de 
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producţie. 

*2) La "Titular" se mentioneazA, În cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soruVsotia, 
copi lul), iar În cazu l bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

Il. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iabturi ş i alte mijloace de transport 

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăţi Modul de dobândireAnul de fabricaţie 

Autoturism Opel cumpărareI 1998 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă ş i 
oumismatică, 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 afl ate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 

României la momentul declarării. 

Valoarea estimatăDescriere sumară Anul dobândirii 

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

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma Valoarea 
Înstrăinat Înstrăinării Înstrăinat Înstrăinării 

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii , forme ecbivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.0rO::O:-d::e,:-"eu=-:ro:-:~__-, 
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NOTĂ: 


Se vor declara inclus iv cele aflate În bănc i sau insti tuţii fi nanciare din străi nătate. 


Institut;a care administrează 
şi adresa acesteia 

Tipul' Valuta Deschis În anul Sold/valoare la zi 

CEC BAl\1J( card credit ron 2008 15,540 

BRD card credit ron 2006 13,450 

'Categoriile indicate sume (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depo:it bancar sau 
echivaleme: (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumularp (se vor declara cele aferente anuluifiscal amerior). 

2. Plasamente, investiţii directe ş i imprumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă insumată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 

Se vor declara inclusiv investi ţiile şi partic i pări le in s trăinătate. 


Emitent titlu/societatea În care persoana este Număr de titluri! 
Valoarea totală la ziTipul ' 

acţionar sau asociat/beneficiar de Împrumut cota de participare 

'Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deIinute (titluri de stat, certificate, obliga/iuni); (2) 
aCfiul1i sau păr/i sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

3. Alte active prod u cătoa re de ven ituri nete, ca re Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pe an: 

NOTĂ: CONFORM CU 
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate. ORIGINALUL 

3 



V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terl, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte 

asemenea bnnuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv pasivele financ iare acumulate în străinătate. 


Creditor Contractat În anul Scadent la Valoare 

CEC BAl\1]{ 2008 2018 54.000 RON 

CAR ÎNVĂŢĂMÂNT - BH 2017 2021 61.500 RON 

Vl. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea UDor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, co mpanii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a căror valoa re individuală depăşeşte 500 de euro' 

Cine a realizat venitul 

1.1. Titular 

Snrsa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestatiObiectul 
Generator de venit 

Venitul annal 
incasat 

1.2. Soţ/solie 

1.3 . Copii 

·Se exceplează de la declarare cadourile şi tratariile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11
lea 

VlI. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat 
(potrivit a rt. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulter ioa re) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul I Sursa venitului: 
numele, adresa 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular I 
4 

IServiciul prestatiObiectul IVenitul anual 
generator de , 'enit Încasat 

I 
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Filimon Ruben C. T. "M. Viteazul", Oradea Prof. Director 59,331 RON 

C.T. "M. Viteazul", Oradea Proiect Erasmus+ 2.599 RON 

1.2. Soţ/soţie Univ. din Oradea Prof. univ. 82.662RON 

Univ.de vest" Vasile Goldis"
Prof. univ. asociat 30,546 RON 

Arad 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţi e 

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurî/or 

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/soţi e 

Sursa venitului: Serviciul prestatlobiectul Venitul au ual 
Cîne a realizat venitul 

Nume, adresa "euerator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

C9~9~M_ili.U5 O I AL , 
i f"I '1.T\l. "Q{ 



8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. SoVsoţie 

8.3 . Copii 

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

Data completării 

08.06.2017 ~~........ 

CONFORM CU 

QBIGINALUL 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

SubsemnatullS ubsemnata, FILIMON RUBEN , având funcţia 
de DIRECTOR la C.T. "MlliAl VITEAZUL", ORADEA 

CNP 1560128054660 ,domiciliul ORADEA, STR. G. DOJA NR. II7B, JUD. BIHOR 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria 
răs pundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de creilit, grnpuri 
de interes economic, nrecum şi membru in asociatii, fundatii sau alte oM!anizatii De!!UvernameDtale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea ş i adresa- Calitatea deţinută sociale sau părţ il or sociale 
de actiuni si/sau a actiunilor 

1. 1. S.c. Sinteza SA 
acţi onar 

33/0f. pub. 
I 82,5 RON

95 

1.3. S.c. UAMT SA acţi onar 
32/of. pub. 80,ORON

95 

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale 
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de 
interes economic, ale asociaţiilor sau fundatiilor ori ale altor or!!anizatii necruvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţi nută Valoarea benefi ciilor - denumirea si adresa

2.1. ..... 

I 

3. Calitatea de membru ÎD cadrul asociatiilor nrofesionale si/sau sindicale 
3.1. ..... 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi cODtrol, retribuite sau Deretribuite, 
detinute in cadrul partidelor politice, functia detinută şi denumirea partidului politic 
4.1.. .... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă ş i civile, obţinute sau aflate in derulare in 
timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi 
din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar 
maioritar/minoritar: 

5. I Beneficiarul deCOl1lJlrt numele, 
lImuţia Proce:lurafri!1 TtpUI 

Dam 
Dura!a 

Valoarea 
crn1Jactan!ă: care a fast încheieii totalăa 

rmrumeJeldenumirea şi 00resa denumirea şi ÎIJCredinjat 
contm::tuIui 

connactului 
contm::tuIui 

contm::tuIui 

1 CONFORM CU 
ORIGINALUL 
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adresa colllraciul 
TnuIar ............... 

Soj:I~e ............... 


R!rle de graduJ JI) ale tituJaruIuj 

............ 

Societăţi comeoeiaJelPe!soonă fizică 

aurorizaIăIAsociapi fumilialeI Cabir= 
irrlivXlrnle, cabir=a;OOate, =ietăţi 
civile jlDftsicmJesau =ietăţi civile 
jlDresi:JnaJe OJ Iiisp.Jrxbe limi1ală care 
destlirară JnlNde avocati 
0rg/Il1izaţii l~entaIe/ FI.II1da\ii' 
Asociati0 

1) Prin rude de gradul] se înţelege părinţi pe linie akendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, 

titu laru l, soţu l/soţia ş i rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt defmite la punctul 5. 

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

Data completării Semnătura! 

08.06.2017 ......~........ . 


CONFORM CU 
2 ORIGINALUL 
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