
tv( otifix(9*-~ 

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata, 	 BRENCU DUMTTRU ŞT. SPERANŢA MIRELA 	, avănd functia 

de 	1NSPECTOR 	la Inspectorattd Teritorial  de  Muncă  Bucureşti  
CNP 	 , 

cunoscănd prevederik art. 292 din Codul penaI privind falsul 1n declaratii, declar pe proprie răspundere 

că  impreună  cu familial)  detin următoarele: 

*1) Prin familie se in ţelege sofullsotia şi coţnii aflaţi în intrefinerea acestora. 

1. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T A : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 

* Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terem 
extravilane, daca se afla In circuitul civil. 

*2) La "Titular" se men ţionen7a, în cazul bunutrilor proprii, numele proprietarului (titularul, sontliso ţia, copilu 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproptietarilor. 

2. CIădiri 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aftate în alte ţari. 
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L.-------- 	, , 	,_  
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacantă; (4) spatii comerciale/d 

productie. 
*2) La "Titular" se mentionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (tituland, sotullsolia, copiltd), 

iar 1n cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

U. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iabturi si alte mijloace de transpor 

care suut supuse Inmatriculării, potrivit Iegii 

autoturism 	 Opel 	 1 2005 	I Vfmzare-cumpărare 

2. Bunuri sub formă  de metale prelloase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colectii de artă  

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultura1 na ţional sau universal, a căror valom 

insumahl depăseste 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

Bunuri mobile, a chror valoare dep ăseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobik 1nstrăinate 

ultimele 12 luni 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi deponte bancare, fonduri de invontipi, forme echivaiente de economistre şi investin 

inclusiv cardurile de credit, dacil valoarea insumat ă  a tuturor acestora depăşeste 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institu ţii fulanciare din strainatate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar st 
echiva1ente: (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fontluri private de pensii sau alte sisteme 
acumu1are (se vor dec1ara cele aferente anului ,fiscal anterior). 

2. Plasamente, investitii directe si bnprumuturi acordate, dacă  valoarea de piată  insumată  a tutur 

acestora depăşeste 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investitţile şi participarile in strainătate. 



*Categoride indicate sunt: (I) hârtii de valoare detimae (tiduri de stat, certificate, obligaduni); (2 

actiuni sau părti sociale in societini comerciate; (3) nnprumuturi acordate in nzane personat 

3. Alte active producktoare de venituri nete, care Insumate dep ăsese echivalentul a 5.000 de euro p 

an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in strdindtate. 

V. Datord 
Debite, ipoteci, garantil emise in benefidul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing şi alt 

asemenea bunuri, dacă  valoarea Insumată  a tuturor acestora depăseste 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor dec1ara inclusiv pasivele financiare acumulate 1n străinătate. 

ING 	 2011 	 2021 	ţ  	21.000 LEI 

VL Cadouri, servică  sau avantaje primite gratuit sau subventionate fat ă  de valoarea de piaţă, d 

partea unor persoane, organizatii, societ ăti comerciale, regli autonome, conapanii/societăti nationak 91 

institutii publice românesti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decont ări de cheltuidi, altele dec 

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

1.1. Titular 

12. Sot/sotie 

1.3. Copii 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi datatide uzuale primite din partea rwlelor de gradul I şi al 11- 



VIL Venituri ale deelarantului şi ale membrilor ski de familie, realizate 1n ultmul an fiseat Inehet 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiseal, eu modifieările şi compIetările ulterioare) 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

BRENCU DUMTTRU 
SPERANTA M1RELA 

str. Radu-Vodă  nr26-26A 
sector 4 
D.S.P. Prahova 
Ploieşn, str. Tache Icinescu 
n_rtd. Prahova 

Salariu 

Sa1ariu 

1.832 lei 

16.390 lei 

1.2. Sopsone 

BRENCU DUMITRU SC VASWOODPACK SRL salariu 7.100 lei 

1.3. 

Venitztri tbn 

L. Titular 

I . Venihtri dar cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

Venituri din 

L. Titular 

Titular 



Venihri  crin 
Titular 

Titular 

Vanituri diar alto nno 

8.1. Titular 

8.2. Sogsotie 

8.3. Copii 

Brencu Dumitru Milmea 
Brencu Dumitru Miruna 

Bugetul de stat alocaţii 
Confonn 

legislatiei 1n 
vigoare 

Prezenta declaratie constitule aet public şi răspiutd petrivit legii penak pentru inexactitatea 

caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
	

Semnătura 

03.07.2017 



DECLARATIE DE INTERESE 

	/07i 6,,a4z 

Subsemnata 	 BRENCU DUNHTRU ŞT. SPERANTA MIRELA 	, avand funetia 

de 	1NSPECTOR 	la Inapectoratul Teritorial de Muncă  Bueuread 

CNP 	 , dondeilial 

Unitatea 	 Calitatea deţinuta 	sociale sau I parţilor sociale 
— denumirea adresa — 	 i 	 j de acţiuni şi/sau a acţiunik 

Unitatea 	 I 	Calitatea de ţinuta 	I Valoarea benefichlor 
mirea si adresa — 

5.1Beoeficiaaide 	
Dusa 

a 
centest 	 nxecuarazaate 

numele,penunnele'dasatmea" 	initţiaceSacniit 	ftotinat coitactubiliPil  I ladietem• 	cseţuhi  
dentrnieaşiadast 	 cerareălui 	 earractd 



fizialau~Ascciaţii 

cabincteasociat, socieqicivie 
profţsianalesausocietălicbge 
poLesimalemrăspniete 
linitatacaedtslăşomapuiia 
deavccarkkg~ 

" Prin rude de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendenta. 
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea definutA 

titularul, smul/so ţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  
contractele societa ţilor comerciale pe ac ţiuni la care declarantul Impreuna cu so ţulismia şi mdele de gradul I deţin 
mai puţin de 5% din capitalul social al societaţii, indiferent de modul de dob ăndire a acţiunilor. 

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legli penale pastra inexactitatea sau 
caractend incomplet 21 datelor mentionate. 

Data completării 	 Semnătura 

03.07.2017 


