
DECLARAŢIE DE AVERE 

Bota Monica Elena , având funcţia Subsemnatul/Sub semnata, 
de sef birou contabilitate la Serviciul financiar contabilitate 

CNP , domiciliul Timisoara, 

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

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

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

AdFesa sau zona Categoria* . Anul 
dAbi ... Urii 

Dumbravita 3 2017 

, ---------~ ~,.-

'S~prafata 
Cot~-.. 

part~ ,\ 

350m2 
1/2 

~ 

MQduld~ Titularuji) '- dQbAn'dil'e " 

cumparare ~ Bota Minodor 

* Categoriile indicate sunt: (1) 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 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. 

, Adresasau:zona 
.~ ~t . 

Timisoara 1 2000 55 

Dumbravita 2 2017 92 

1 

"ccita..i - .," " ,. 

P3.rte 
1/2 

1/2 

' ~odn'de'; 
dobâlldire' 
cumparare 

'. 
Titul,a-rlill );., 

Bota Minodor 

cumparare Bota Minodor 

-



* 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. 

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

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

.. 
Na'tura Marca NI'. debu(ăţi Anul de fabricatie. Modul efe dobândire 

Autoturism Opel 1 2004 Cumparare 

Autoturism Opel 1 2006 Cumparare 

Autoturism Dacia 1 2011 Cumparare 

---..:::> --
~ 

..-:::::: V-

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 

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

la momentul declarării. 

Descriere sumară An.ul doblndiOi 
, 

Valoa~ea ,estilU:ati . .' 

---

~ -----------~ 
C 

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

NatUra bunului 
., fnsti-aibat ·. 

', . - . 'o , 

Data 
~strl.'hlă"i ' 

Persoaiui ' (itre , ca.ţes-a 
înstrăinat. le -

2 

:Forma . 
mstrăinJ:di 

'< , 

ValOarea 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire! 
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

lnstitl1tÎa c.aread.nltiistrează 
şi adrţSa ,aţest~ia . . . Tipul* Soldlvâloareila ti ' 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

EmiteDt :fitltîlsoc.iet~teâ .in c.are ,p,ersoaD~ es~ 
.ac.tiQ...arlauJJsoţi~tlb.en~fjţi~r. C,J,e . b,nPrumllt 

- ---_._--------
----.---.-r--~ 

--------------
-

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiunlj; (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pc 
an: 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

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

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

T 

Crellitor Colitra~tat în anul Stadentla Valoare 

Banca Transilvania 2017 2037 447.711 lei 

Banca Transilvania 2019 2024 34.343 lei 

B.R.D. 
2019 

2024 31.414 lei 

-. ------
-----====== -

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

. Suna venitul~~ .;.,- . . 

nl!mel~, adresa 
1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

"SemciutprestaffObieetU'f' . 
geD~r.t«J~ 'Ek"f~Jt 

-
--'~- / 

..-....... ----

venitUfanu.t 
,i»ea~aţ 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi alll-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine-. rear.za"t-venitul S.na venitului: S~ici1Î~ pre8t~tI~.ecţ~ V,n!tul ~n~a) . 
~~ '. , . ..... .'-' 

_ n,,~ţle,_ adreSa 2ţne.rat()r ~e yţ.gt Jneasa_t 
1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Bota Monica Elena UPT salar 94.158 LEI 

1.2. Soţ/soţie 

Bota Minodor IPI Timis salar 54.000 LEI 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular .-----_._---_._-------::> 

. , . .,,- , ~, ' -,~ 
----~---_ ._' 

., .... -
2.2. Soţ/soţie ....--..... ~ ,.-' 

..-' 
G.. __ -" .... 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular .. , 
r--

.. -. ~ .. - .. _._-' .. ~ 
3.2. Soţ/soţie 

--------_ .. ----c ._._---
4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular ( - ____ o 

_. --------p ______ v,--
4.2. Soţ/soţie ~--

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 
\ ::> - '-

5.2. Soţ/soţie ----..----~ .... - --
<:::: ---=-----6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular ,.-
.. ) 

.. -

~ 
1-- -

6.2. Soţ/soţie _ ... " ----- --
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serliciul prestat/obiectul' Venitul anual 
Nume, adresa generator de venit incasat 

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 - .. --

.c:--r-- --
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

.... J., 5 ... ~. ~ ..... ~. 9f.:\ ... 

6 

D~c1ar.aţia semnată În original se află la 
DIrecţIa Re~urse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, _Bota Monica Elena_ ,având funcţia 
de __ Sef birou contabilitate la __ Serviciul financiar contabilitate _ __ _ 

CNP , domiciliul _Timisoara, str .. 

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

,,1. Asociat sau actîonar iasoCie~ticome'tClale, companii/soCietăţi n,ationale,-Îlistituţii de 'credi4gtupuride 
interes economi~_ 'PfeeU1Iqi membru;n ,asociatii, fund.a.J!! SâU, ~te. or~aniz.afii I!~uvern.am~ntale~ , " 

Calitatea deţinută 
N r. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau părţilor sociale 
de acţiuni şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa-

1.1 . .... . 

-------- -

2. C~tâtea ,;,d~lnenlbt~ . ÎIi oiganel~ clecoitd"cer~, allini!!istrare. ş(cont..gl ale ' so~!etitll~r ,; oomerci.a.e,â~~; 
r~giiforantonolne, ale comp3liillorlsocietăţÎlorllaţlon,ale, ale instituţiilordecrediţ '"ale gnipurilot. de 'u,teres 
eeononiie. :a1.e .3soeiâtiHorsaufundatlilor ori ale alturor{!a'l1Zatii neeuv:etnamentale: · ,. . ":~' '. :: . 

Valoarea beneficiilor 
Unitatea 

Calitatea deţinută 
- denumirea şi adresa -

2.1.. " ., 

< -
3.1 .... " -------------------_._---~ - '--

-----4. 'CllJ.ltatea,d~membtu1:n organeÎe'{'de conduc~rţ, adpiiBistrareşi. tontrOI; retribuite $21U ~~retribuit~ 
de~uteiliţ~nil partid~lor Jiolitice, funcpa dţfinută 'Şi den~~ partidului politic ' ," . -'; , ' 
4.1 .. .... 

..----------,.--- --_._ ••• < 

s. Contracte, fuclusiv cele de asistenţă. juridică, consultanţă jUridici, considtaBtă şi civile., obtinute ori aflate 
in derulare 'in timpul exercitării funcţiilor, mandatelor saudemnitătil()rpublice finantate de la bugetul de 
stat, local şi din ·fonduri externe ori incbeiate' c\lsocietăţi comerciaie cu capital de stat saU und.e statul este 
ac(:ionar maioritar/minoritar: . 

5.1 Beneficiaruldeconttact:numele, 1 Instituţia 1 ProcedU<l.prin I TIpul Data I Dunrta I Valoarea 
prenumele/derumireaşiadresa contractan1ă: careafost contractului încheierii contractului totală a 

1 



denumireaşi încredID.ţat contractului contrnctului 
adresa contractul 

Trtular .......... ..... 

_N ___ ------ -~ - -
Soţ/soţie .... ... _ .. .. _. r 1/ 

/' 

.-
Rude de grIDulIl)aletitu1aru1ui ,/--,-'" 

~' ,," . .... ...... . 

/ 
Societăţi cormcia1e1Peooalăf12ică C autorizatăI Asociaţii:fumi1illel Cabirete 
mdividuale,cabirete as:rite, societăţi 
civileprofeSonale sausocietăţi civile - ----, 
profesiomle curăspun:lerelimitatăcare 
desI<Şmlprofesiadeavocat/O~ţii 
neguvemamentllelFtnla~i! AsxiatiP> 

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

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 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 

1 tS , () S. ,1 o:u 

2 

Declaraţia semnată În original se află la 
Direcţia Resurse Umane a Universităţii 

Politehnica Timişoara 


