
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul, ._I _B_O_ R_Ş_V_. _C_L_A_U_D_I_U _ D_ U_M_IT_R_ U _ __.I, având funcţia de 
�----C- o_n_s -il -ie-r-----'-�I la ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA NORD VEST, 

jud. Cluj, loc. Cluj Napoca, CNP 1 I, domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că 

împreună cu familia * 1) deţin următoarele:

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

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
Adresa 

Categoria * 
Anul 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

Titularul *2) 
sau zona dobândirii parte dobândire 

Intravilan 2007 17 ,5/245 părţi 50% Contract de Borş Claudiu 
din teren, cf. vânzare Dumitru 
CF 5803/E/72, 50% cumpărare Borş Lucreţia 

Bistriţa,  

nr. top. Aurelia 
8334/E/72 

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 
*2) La „Titular" se menţionează, în cadrul 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 a fl ate în alte ţări. 

Adresa 
Categoria* 

Anul 
Suprafaţa 

Cota- Modul de 
Titularul *2) 

sau zona dobândirii parte dobândire 

67,95 mp + 50% Borş Claudiu 
1 2007 cota Contract Dumitru 

indiviză de 50% de vânzare Borş Lucreţia 

Bistriţa, 

8,33/146,13 - Aurelia 
părţi din cumpărare 
părţile 
indivize 
comune 

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 
*2) La „Titulm·" se menţionează, în cadrul 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
� . l - . . 

t . . 1 ..supuse mmatncu ar11, po nv1t eg11

Natura Marca 

Autoturism Skoda Rapid 

Nr. de bucati 

1 

Anul de 
Modul de dobandire 

fabricatie 
2015 Contract de vânzare -





cu prelungire automată (overdraft) automată 
BANCA TRANSILVANIA - împrumut 2019 Prelungire 10.000 RON 
cu prelungire automată ( overdraft) automată 

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* 

Sursa venitului: 
Serviciul 

Cine a realizat venitul prestat/Obiectul Venitul anual încasat 
numele, adresa 

,, generator de venit ' ', " 

I.I. Titular ----

1.2. Soţ/soţie ----

1.3. Copii ----

* Se exceptează de la declarare cadourile şi tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi
al Ii-lea. 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ S . e vor ec ara mc us1v vem un e provem e d 1 . 1 . 't ·1 m s  rama a e. 

Sursa venitului: numele, Serviciul Venitul anual Cine a realizat venitul prestat/Obiectul adresa 
generator de venit 

încasat 

1. Venituri din salarii
I.I.Titular

Borş Claudiu Dumitru salariu 

88.136,00 RON 

Ministerul Fondurilor 
Europene, OIRPOSDRU 
Regiunea Nord-Vest, 

1.2. Soţ/soţie 
Borş Lucretia Aurelia AJPIS BN salariu 49.846,00 RON 
1.3.Copii ----

2. Venituri din activită i independente
2.1.Titular ----

2.2. Sot/sotie ----

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1.Titular ----

3.2. Soţ/soţie ----

4. Venituri din investiţii
4 .1. Titular I 

----

4.2. Sot/sotie ----

5. Venituri din pensii
5.1.Titular ----

5.2. Sot/sotie ----

6. Venituri din activită i ae:ricole
6.1.Titular ----

6.2. Soţ/soţie ----

7. Venituri din premii ii din focuri de noroc
7.1.Titular ----

7 .2. Soţ/soţie ----

7.3. Copii 
8. Venituri din alte surse
8.1.Titular ---
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Sursa venitului: numele, 
Serviciul 

Venitul anual 
Cine a realizat venitul 

adresa 
prestat/Obiectul 

încasat 
generator de venit 

8.2. Soţ/soţie ---

8.3. Copii --- ,, 

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

Data completării: 
02.06.2020 
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Semnătura: 




