
Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER 

CNP 

DECLARAŢIE DE AVERE 

BATOVICI DORU , având funcţia 
la MINISTERUL EDUCATIEI 

, domiciliul  
_________________ _
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1> 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.

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 

�� . 

Suprafaţa 
Cota-
parte 

Modul de 
Titularul1> 

dobândire 
1. 
I 

' 

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

0•2) La "Titular11 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.

- Anul Cota- Modul de 
Categoria* Suprafaţa TitularuI2l 

dobândirii oarte dobândire 

1 2001 51 MP o (j, COMPARA BATOVICI
RE ADRIANA

•. Ailresa sau zona 

1 



DECLARA ŢIE DE A VERE 

BATOVICI DORU , având funcţia Subsemnatul/Subsemnata, 
de CONSILIER 

CNP  

la MINISTERUL EDUCATIEI 

, domiciliul  
_________________ _ 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia11 deţin următoarele: 

o 

* 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.

-
Anul 

Adreşa Ş!lq �ona Categoria* dobândirii 
Cota„ 

Suprafaţa 
oarte 

Modul de 
'FitularuJ1l 

dobândire 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri

U
'""travilane, 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. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 

1 2001 

 

1 

Suprafaţa 
Cota- Modul de TitularuI21 
oarite dobândire 

-

51 MP 
COMPARA BATOVICI 

o 
RE ADRIANA 



1 2020 33.lSmp ½ 
COMPARA BATOVICI 

RE ADRIANA 

 

* 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. 

Q 
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de buciţi Anul ele fabricaţie Modul dedobşndire 
-

Autoturism Ford 1 2009 cumparare 

O 2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

I 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

-

� � 

Descriere sumari Anul dobândirii Valoarea estimati 
--

2 









( 

� 

I 

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/soţie 

Sursa venitului: 
Cine � realizat venitul 

Nume, adresa 

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 
,2enerator de venit 

-

,: 

II 

Venitul anual 
I încasat 

I 

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

Semnătura 

6 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, BATOVICI DORU, având funcţia de CONSILIER la Direcţia Buget din cadrul 

Dircctici Generală Buget-Finanţe, CNP               , domiciliul Str. 

' 

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

1. Asociat sau acţionar la societiţi comerciale, companii/societiţi naţionale, instituţii de credit, grupgri dl
interes economic. t,recum si membru în asociatii, fundatii sau alte ot'2anizatti nesruvernamentale: '

U nitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 
I. 1. ..... - Nu este cazul -

. 2. Calitatea de membru în organele de conducere, administr.are şi control ale societiţilor comerciale, al 
regiilor autonome, ale companiilor/societiţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intere 
economic. ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor Ot'2anizatii ne211vernamentale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1 Nu este cazul 

1. Calitatea de membru în cadr.ul asociaţiilor 2rofesionale !ilsau sindicale
I I 

.__1. I. - Nu este cazul -

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite
1 detinute în cadrul oartidelor oolitice. functia detinuti si denumirea Dartidului oolitic 1 
4.1. ..... - Nu este cazul -

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpu
exercitirii funcţiilor, mandatelor sau demnitiţilor publice finanţate de·la bugetul de stat, local şi din fondur

1 externe ori încheiate
maioritar/minoritar: 

cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionai 

5.1 Bermiarul decontroct numele, I 
. . 

I Pm:erluraJJin I T]Jl.ll Dala l Dura!a I Valoorea .. 

1 



p-enul1fflckrumireaşi� 

Trtular .........•• ··-

� ............ _ 

Rwedegtmlll 11> ale titularului 
............ 

Societăţi COl1lelciale/Pasooră fizică 
mm:xizată/ Arociaţiifinniliale'Cabirete 
irrlividmle,aibineteasxiatf; s:x:ietăti
civile Jrof��SJcieti'iti civile 
aotesiornlecura;pun:lere 1imi1ată care 
�Jroresiadeavocat/ O@mi2atii 
nf'PI- �- t 'Furxfatii/. A • • ••11 

.J;llli;llO ·-� 

contra.t:u.dă: careah.t contra:tului Îil:h!ierii c:ontra:tului 
ckrnmireaşi în:redintat contra:tului 

� contractul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

1> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

totalăa 
con1roclului 

2> 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 

.......... J.4:.� .. Q.f..:.?.?2--( 

o 

2 




