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DECLARATIE DE INTERESE
avă nd functia

Călina George
la I.T.M. Bucure şti

Subsemnata
de Inspector de munc ă

Domiciliut:

CNP

cunoscă nd prevederile art. 292 din Codut pena1 privind falsul in declaratii, declar pe propria r ăspundere:
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Nr. de parţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totala a
parţilor sociale
şi/sau a acţiunilor
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4.1. Nu

5. Contnete, inelusiv eele de asistenta juridică, constiltantă juridică, consultantă uttlynn, 013Bunie 9ri alla0
In deruIare In timpul exercit ării funetillor, mandatelor sau dentnitddlor publi* fkantate de laibagetat-de
stat, local st din fonduri externe ori Inchelate cu societ ăti comerciale en eapital de atat stut ande stakt este-

aetionar majoritariminoritar:
5.1Beneficiaru1decontractnurnele,
prenumele/denumirea şinicsa

Institutţa
contradanal:

Docechaprin
careafost

Tşatil
ccanacadui

Datn
inzhciaii
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conaartului

Valoarea
totalan

denumitea şi
ackcsa

Ineredintat
contrachil

oflct1ui

contractului

Nu
Satissţie
Nu
Rude&gradule )alet~
Nu
Socrtăticometuale/Petsoan ăăzică
autorizatWAsociaăi fămiliale/Cabin&
individuale,cabindeasaciate, societ ă0
civileprofesionalesausocidăti cle
profasionaleanăspundeelitcare
desraşmăprofesiadeavecat/Oiganizatii
neguvernamasaleşuridatkAsociaătz

Nu
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1)Prin rude de gradul J se Intelege p ărinti pe linie aseendent ă şi copii pe linie deseendent ă.
2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinut ă, titularul,
sotul/sotia şi rudele de gradul I obtin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă contractele
socieMlilor comerciale pe actiuni la care declarantul Impreun ă cu sotulisotia si rudele de gradul I detin mai putin de
5% din capitalul social al societ ătii, indiferent de modul de dob ăndire a actiunilor.

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data completărli
06.09.2017

Semnătura

Myc,Cc,9 s31,

DECLARAŢ IE DE AVERE

avănd functia

Georg:Iălina,
la I.T.M. Bucure şti

Subsemnatul/Subsemnata,
de Inspector de munc ă

domiciliul

CNP

cunoscă nd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul In declaratii, declar pe proprie r ăspundere
că impreună cu familia detin urm ătoarele:
*1) Prin familie se Inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi in Intreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
N0T:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte f ări.

AaraHa
Bucureşti

2002

3

180 mp

100%

Cumpărare

Călina George şt
Călina Lucrefia

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

N 0 TĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflateln alte f ăti.

Bucure ti

2

Bucure şti
Bucureşti

1

2002

80 mp

100 %

Cumparare

1994

16 mp

100 %

Cumparare

2014

31 mp

100 %

Cumparare

Călina George şi
Călina Lucreţia
Călina George şi
Călina Lucreţia
Călina George şi
Călina Lucreţia

Categonde mdmate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă; (4) spaţă comerciale/d
producţie.
*2) La "Titular" se men ţionează , 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietandui (titularol, sc ăul/soţia, copitul),
iar 1n cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse Inmatricul ării, potrivit legii

1140reş
Turism

Opel Astra

Nr. debueăţi Anui detabriesne
1

2006

ModurdeflobîmdtpUCumparare

2. Buuuri sub form ă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colectii de art ă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a c ăror valoare
Insumată depăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul Rom ăniei
la momentul declar ării.

Nu

III. Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Instr ăinate in
ulthnele 12 luni

Nu

IV. Active financiare
şi investire,
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire
te 5.000 de euro
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea Insumat ă a tuturor acestora dep ăşeş

N 0 TĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănei sau institutii financiare din str ăinătate.

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

2. Plasamente, investitii directe ş i Imprumuturi acordate, dacă valoarea de piat ă Insumată a tuturor
acestora depăşeş te 5.000 de euro

N 0 TĂ:
Se vor declara inclusiv investitiile şi participările în străinătate.

*Categoriile indicate sunt: (I) hdrtii de valoare dminute (tiduri de stat, certificate, obligmiuni); (2)
acpuni sau părti sociale in societăhd comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personat

3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care Insumate dep ăşesc echiva1entul a 5.000 de euro pe
an:

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n strain ătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garantii emise In beneficiul unui tert, bunuri achizitionate în sistem 1easing şi a1te
asemenea bunuri, dac ă valoarea însumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in stritin ătate.
"

Calina Ana Cristina

2014

Seadeof 12

Valoare

2019

16.500 Euro

VI. Cadouri, servidi sau avantaje primite gratuit sau subventionate fat ă de valoarea de piat ă, din
partea unor persoane, organizajii, societ ăji comerciale, regii autonome, companii/societ ăji naţionale sau
institujii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decont ări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă depăşeşte 500 de euro*
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1.1. Titular

Nu

1.2. SoEsoţie

Nu

1.3. Copii

Nu

*Se excepteaz ă de la declarare cadourile şi tratafille uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi al 11 lea
-

4

i de famiIie, realizate in ultimul an fiscal Incheiat
VII. Venituri ate declarantului Ş ale membrilor s ă
şi compIet ă rile ulterioare)
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.

6.2. Sot/soţie

Nu

.--5

u

enitalui
ume-adrS

7. Venituri din prema şi din jocuri de norac
7.1. Titular

Nu

7.2. SoVsoţie

Nu

7.3. Copii

Nu

8. Venauri din alte surse
8.1. Titular

Nu

8.2. SoVsoţie

Nu

8.3. Copii

Nu

Serviciul.pnatatiohiectul- .Nattit I nual
‘

generatonteveiliti -4 rt ;-' ţneklat

Prezenta declaratie constituie act public şi ră spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data complet ării
06.09.2017

Semnătura

