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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsempata, 	/72/(2' 	 C. (4 	, avănd funcţia de 	J(7 5,pe"- ore 	la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 
CNP 	 , domiciliul 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 1n declara ţii, declar pe proprie răspundere că  Impreună  cu familia l)  deţin urmă toarele: 

*I) Prin familie se In ţelege so ţul/soţ ia ş i copiii aflaţi in Intre ţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

‘-iliWginlir" I 	 I Suprafatal .—""" I  

■•••••• 
■••••■■• 

_ 

- 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă  se află  1n circuitul civil. 
*2) La "Titular" se men ţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacantă; (4) spatii comerciale/de productie. 
*2) La "Titular" se mentioneaz ă, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 

iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricul ă rii, potrivit legii 

_ 	-- atiirg 	_ - 	.. .ares ucăţt Anuk 

r-.---  
.---.... 

•~-. 
..-- ...■-.- 

.--••-.. 
 1 ■....._ 

...-.■ 

2. Bunuri sub form ă  de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colectii de art ă  ş i numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a c ăror valoare insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor mentiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

.1)~iprestguară 	 Anul dobân 

HI. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş it bunuri imobile instră inate 1n ultimele 12 luni 

Natura bunului 	
ins 	

: 
OgrellH instrăinat 	tră inării 	 1nstră inat 	1nstrăină  ''' - 	-- , - - 

- 

- 	
_ — - 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dadi valoarea insumat ă  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in b ănci sau institu ţii financiare din stră inătate. 

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

2. Plasamente, investi ţii directe şi Imprumuturi acordate, dacă  valoarea de pia ţil insumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările 1n străinătate. 

a41one r sau asociat/benefiCiar de ţigarunn&ţ,,,i, 	.coto or1e participare 

*Categoriile indicate sunt: (1 ) hârtii de valoare detinute (tilluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni sau părţi sociale in societăti comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an: • 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise in beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate in sistem leasing ş i alte asemenea bunuri, dacă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in str ă inătate. 

_ 
Con 

6.444/c P57(P,Z)39 	2e3 27–  

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

	

Sursa veMti! 	- ' Serwtti 	ut o ,ini: 	„.. 6 	 .. 
, 	 Ticasăt 

1.1. Titular _-- — 
,  

1.2. Soţ/sotie -- 
r-•••■■___.  

	

,---■-- 	
P-■--- 	 ______ 

1.3. Copii 	 — 	 _______ 	 , 

i 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea. 
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VII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor să i de familie , realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ă inătate. 

enerator de venit . 	hkell~a, I. Venituri din salurit 

1.1. Titular 	7 .4p,,,,sţirc. /7—/-7 	.6i/cl." "?''' ,5 .- 	3 2 4 ''/ , 	. 
11/O r» c 9  

1.2. SoVso ţ ie .----- .--- 
,---- .--- --..... 

1.3. Copii ..-- — 
,--- 

2. Vertituri din activit ăţi independente 
2.1. Titular -- — ..---__ 

-- — —. 
2.2. SoVso ţ ie , — ---- 

(--- .._ 
3. Veniturt din cedarea  folosinţei  bunurilor 
3.1. Titular - -- 

--- ----- 
3.2. SoVso ţie —.....  

— 
4••••■•--- 

4. Venituri  din investi ţii 
4.1. Titular 

1.-^- 

4.2. SoVsoţie , — --- 
— r-  

5. Verdturl din pensii 
5.1. Titular 

--- __ 
5.2. SoVsoţ ie — ,------- __ 

— 

6. Venituri db s activităţt agricole 
6.1. Titular .------ — — 

-.-- ,--- 
6.2. Soţisoţie  

r---, 

..--- 
,--- .---- 
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Cine a realizat venitul Sursa venitulai: 
Nunte, adresa  

7. lienituri din prentii ş i din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

Servictal prestat/obiectul 1 Venital anual 
generator  de Yelitt _ 	Incasat 

7.2. So ţ/so ţ ie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţ ie 

8.3. Copii 

Prezenta declara ţ ie constituie act public ş i răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completă rii 

j,9  0 7V-=, Ec77,P 
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/ 77z7/ (2 9)7,  

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata,   , având funcţia 

de 	/%1./:) cbc/22 	c"4" 	 la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 
CNP 	 , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe propria răspundere: 

	

•i. ?ksoclat sau ac anar la o ţăţj 4'9 	reiale, ,  . 	1 ,  
_t 

Unitatea 

	

- denumirea ş i adresa - 	 Calitatea de ţinută  
 	de acţiuni 

Nr. de părţ i 
sociale sau 

. 	. 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

ş i/sau a acţiunilor 
1.1.. 	. 	 -- , 

.-- 	 -- 
---- 	 — ..-- .-- 
..-- 	 ..-- .-- — 

— --- 
--- --- — 	 

, 	 lielailiiffleeffnirg~de conciieT4e,adWhint-"WOVultirra .  

ilor autononte, ale companillor/societăţilor naţionale, 
* 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

e 
ak institu ţiilor de credit, 

Calitatea de ţinută  

-sog--"ffliffifirctiineiciale, a 
aie grupurBor de inte 	* 

Valoarea beneficiilor 
2.1 	 — ---.. 

■■■•--- 

p---- 
.---- 

.---- -- ---- 

.--- 

3.1 	.. 

.--- 

..-- 

jTfl
—  

rt 	e 	e con iteere.„ 
rul partidelor politice, func ţia deţintită   

4.1 	 -- 

thinistrare si eontro1, 
si  denumins partidului 

retribuite sau neretribuite, 
politic 	 i 

- 

— 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridleă, consultantă  juridică , consultanţă  si civile, obţinute ori aflatel 
In derulare In timpul exereită rii funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finan ţate de la bugetul de 
atat, loeal si din fonduri externe ori incheiate cu soeiet ăţi comerciak eu capital de stat sau unde statul este . 	. 	. 

ionaz mujui-iutzvaulăurnar: 



5.1 Beneficiami decontact manele, 
penumebgdeoznieasiadiesa 

Instkuţia 
catiactandk 
derumieasi 

adiesa 

Procedumpin 
caieafost 
âmecinţat 
contamil 

lipul 
cootiaziului 

Daia 
brizsem—  

contiactului 

D urala 
catmetului  

Vabatea 
totibla 

contaciului 

.---- .-- .-- r --- 

SCI,(Salie  
r---  - 

Rudedekşadulf) aktiulamlui 
............ (--- .--- C"-  .— r--  

, 

Societilli canacialel 13  asomă  Szică  
autclizaWAsxiaţi fsmilialelaibinete 
irtividuale,mbineiegeaciate, societ ăţi 
civieprofesionaiesausocielălidvăe 
pubiasslecurăquidetetimiatăcate 
desf~adeamear/Orgsnir4ii 
negmenarnatak/EnktiVAsxki ţii4  

..-- r-- --- 

Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă  si copii pe linie descendentă. 
Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia si rudele de gradul I ob ţin contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societătilor comerciale pe actiuni la care declamntul Impreun ă  cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării Seninătura 

 


