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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata Andrea Diana- Monica. având funcţia de Sef Birou Achizitii produse, serv1c11 s1 
lucrari, la Serviciul Achizitii Publice- Directia Generala Administrativa a Universitatii Babes-Bolyai, 

Directia Juridica si Achizitii Publice, CNP , domiciliul Cluj-Napoca, jud. Cluj,  cunoscând prevederile 
art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 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
Nota: se \'Or declara inclusiv cele aflate În alte /ări

Adresa Categoria* Anul Suprafaţa Cota-parte Modul de Titularul*2) 
sau zona dobândirii dobândire 

(3) 2017 15 mp 100% cumparare Andrea Diana 
Cluj-
Napoca 

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

extravilane. dacă se află În circuitul cil·il
*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

Nota: se l'Or declara inc/w,fr cele aflate În alte /ări 

Adresa Categoria Anul Suprafaţa Cota-parte Modul de Titularul*2) 
sau zona * dobândirii dobândire 

(1) 2017 46.58 mp 100% cumparare Andrea Diana 
Cluj-
Napoca, 

* Categoriile indicate suni: (JJ aparlo111ent; (2) casă de locuit: (3) casă de 1·acan/â: (-I) :;pa/ii comercialei de

produc/ie
*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.









I �-3 Copu I : I : I : 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate 

Data completării: 

20.05.2021 .......................... . 


	Andrea Diana Monica_DA



