
Subsemnatul/Subsemnata, 
de Consilier scolar 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

BORA CRISTIAN VASILE 

CNP 

, având funcţia 
la INTESPO 

, domiciliul  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pc proprie răspundere 
că împreună cu familia 1 > deţin următoarele: 

*I) 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 

I 

I 

 

3 

Suprafaţa 
Cota-
parte ' 

1,5 ha 1/4 

0,5 ha 1/4 

O, 16 ha 1/2 

Modul de 
Titularul 1 l 

dobândire 

mostcnirc Bora Vasile 

mostenire Bora Viorica 

mostenire Bora Gertrude 

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

( *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so\ul/so\ia, copilul),
ar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

Categoria* 
Anul 

.dobândirii 

2 

3 

2 

Adresa sau-zona 

 

1 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

'Fitularu12
>parte dobândire 

100 mp 1/2 mostcnire Bora Gertrude 

70 mp 1/2 mostenire Bora Gertrude 

120 1/4 mostenire Bora Vasile 











6.2. Soţ/soţie 

Sursa venitului: 
-

Serviciul prestat/obiectul Venitul anual €ine a realizat venitul 
�- � Nume, adresa. - - __ e:enerator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

( I. Titular I 

8.2. Soţ/so\ic 

8.3. Copii 

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

o 
o 

Data completării 
14.03.2021 

6 

Semnătura  



C 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Consilier scolar 
CNP  

DECLARAŢIE DE INTERESE 

BORA CRISTIAN VASILE 
la INTESPO 

, domiciliul  

, având funcţia 

, 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grqpuri de
interes economic, nrecum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte Oll?anizatii nee:uvernamentale:

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţi lor sociale 

de actiuni şi/sau a actiunilor 
I. 1. ..... 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companijlor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale gr:upurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor ore:anizatii nee:uvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea bcncliciilor - denumirea şi adresa -
2.1. ..... 

3. Calitatea de iîieriîbru în cadrul asociatiilor orofesionale si/sau sindicale
�11. ..... 

4. Calitatea de fuembrm in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute în cadrul partidelor politice, functia detinută si denumirea partidului politic
4.1. ..... 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare În 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
1 actionar maforitar/minoritar:

I 5.1 13cncf iciarul de oontra:t numele, 
(lettumclc'dcnumiimşi adro;a I 

Instituţia 
I 

Procedura pin 
I 

·n().11
contractantă: care a f m contraciUlui 

1 

l}dJa 

I fAwdla I 
Valoorca

încheierii contrcK.il.llui t.olalăa 



denumirea şi înawintat oontra:tului oontra:tului 
� oontroctul 

'fitular ............... 

Sol/s:>\ic ........... ·-· 

Ruci:dc grooul 1 1>alctitularului 
..... .. ..... 

Socictăţi comcicialcl Pcnmnă flZică 
autormruV NlX:iaţii f amiliald Cabinele 
individuale, cabinete a.«<Îatc, socictăţi 
civile i:rof <!iionalc sau socictăţi civile 
i:rof C5ionalc cu� limitală caro 

--�lă<,mra i:rofcsa dca\OCal/ ��i 
I ncmiva I""' IU ,talei Fundatii/ Asociatii2> 

1 > Prin rude de gradul I se în\clegc părin\i pc linie ascendentă şi copii pc linie descendentă.
2
> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradu l I ob\in contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se decl ară contractele 
societăţilor comerciale pc acţiuni l a  care declarantu l împreună cu soţu l/soţia şi rudele de gradu l I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public ş1 răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

14.03.2021 

2 




