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DECLARAŢIE DE AVEFtE 

, avănd funclia 

de /7tV7t-Wisc 	/ 	tir( 	la 
	 de 

CNP 	 , domiciliul 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul In declara ţii, declar pe proprie răspundere 

că  Impreună  cu familia»  delin următoarele: 

*1) Prin farnilie se Inţelege soţul/solia şi copiii atlaţi 1n Intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

* Categodile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilah; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dac,ă  se află  1n circuitul civil. 
*2) La "Titular" se men ţione374, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţulisoţia, copilul), 

iar 1n cazul bunutilor 1n coproprietate, cota-parte ş i numele copropletadlor. 

2. Clădiri 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate In alte ţări. 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locult; (3) eas ă  de vacantă; (4) spaţii comerciale/de 

producţie. 
*2) La "Titular" se mentioneaz ă, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţulisoga, copilul), 

iar 1n cazul bunurilor 'tin coproprietate, cota-parte şi numele c,oproptietarilor. 

IL Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte rnipoace de transport 

care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă  de metale pretioase, bijnterii, obiecte de artă  ş i de cult, colectii de art ă  şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultual national sau universal, a c ăror valoare 

insumath depăseşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

m. Bunuri mobile, a căror valoare depăseste 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instrăinate 1n 

ultimele 12 luni 



IV. Active financiare 

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investilii, fohne echividente de econondsire şi investire, 

inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea insumată  a taturor alcestora depăseste 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n b ănci sau institupi financiare din străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (I) 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. PiaS2111Cflte, investirit directe si Imprumuturi acordate, dac ă  valoarea de pială  Insumată  a tuturor 

acestora depăseste 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţiilc şi particip ările 1n străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 

actiuni sau părti sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate fn nume personal. 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate dep ăsesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii emise 1n beneficiul unui ter ţ, buuuri achiziponate in sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, daci valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăseste 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Sc vor declara inclusiv pasivele linanciare acumulate 1n 

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau gubventionate fa ţă  de valoarea de piată, din 

partea unor persoane, organizatii, societ ăti comerciale, regii autonome, companiiisociet ăţi nationale sau 

institutţi publice românesti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decont ări de cheltuieli, altele decat 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăseâte 500 de euro* 

1.1. Titular 	 -11  

1.2. Sof/sofie 

1.3. Copii 

*Se excepteaz ă  de la deelarare cadourile şi trataţide uzuale pilmhe din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 



VH. Venituri ale deelarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal incheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiseal, eu modific ările şi completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate. 



.1. Titular 	 .42P) 

7.3. 

Titular 

Prezenta deelarape constituie act public si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 	 Semnătura 

W G2°17?-- 	 • 
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/50 todiode 42/72- 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subseinnatul/Subsennata, 	it-72Y/;r9 	7~094 	, având functia 

de 	,1Ă 42.29,  ..4(E" AV/Pai–  la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 

cnnoscând prevederile art. 292 din Codul penat privind falsul in declaratii, declar pe proprut răspuudere: 

Unitatea 
– dentunirea şi adresa – 

	

Nr. de părti 	Valoarea totală  a 

Calitatea de ţinu 	sociale sau 	părţilor sociale 

	

de acţiuni 	si/sau a acţiunilor 

Unitatea 
– denumirea şi adresa – 

Calttatea deţinută 	Valoarea benefici or 

2.1 	 , 

3.1 	  Pc-oe , ."  r *7 7,152t09 77.c.0' 	 —  b
adtsey 

4 	 

— 

5.1 Bemăciand cb cordract numele, 
ixemmteleidenumkea şiadmstt 	contractantă: 

Prcceduraprin 	TipulDaa 	Durala 	Valoake.a 

caleatst 	' onaraztulni 	îii 	cordraclului 	tetăăa 



adruşa 	I 	contractul 

setis*.. 

autotimită/Asociattifaniăble/Cabinete 
individuale,cabinzasociate, societ ăti 
civileprofesionalessusxictrăi ciţţle 
ritofesionalecuffispundaeffitcare 

Prin rude de gradul I se intelege părinti pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendent ă. 
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

solullsolia şi rudele de gradul I obtin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele 
societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul simpreun ă  cu sOtul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dob ăndire a actiunilor. 

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

Data completării 

tg- Ocia. 02067—  
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