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DECLARAŢIE DE INTERESE 

„ f 

Subsemnatul/Subsemnata, 	f----(9-/blA -c.,\ 7 )// 	'//'7 rţ%- t),€---,v4i=ând  funeţia 
de 	)\/\/572).4.— 5-Ct'Ac62r07),/  la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 , 

cunoscând prevederde art. 292 din Codul penal privind falsul In deelara ţii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la socletăţi comerciale, companiiisoeletăţi 
..~111111Iiiimill embru  in asociaţii,  

Unitatea 
– denumirea ş i adresa – 

naţionale, 

Calitatea deţinută  

instituţii de 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de ac ţiuni 

credit, grupurl de 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

ş i/sau a ac ţiunilor 
1.1...... 

r------  

2. Calitatea de membru In organele de conducere, 
regillor autonorne, ale companillorisociet ăţilor naţionale, 

Unitatea 
– denumirea ş i adresa – 

administrare şi control ale 
ale instituţillor de eredit, 

Calitatea de ţinută  

societăţilor 
ale grupurilor 

comereiale, ale 
de Interes 

Valoarea beneficiilor 

2.1 	 

3, Ciălit~kijc,membni In cadrul 
3.1 	 

asociaţillor profesionale şi/sau sindicale  
- 

şi control, 

_ 

4. Cilii;a -de -  meUtbru in organele de condueere, 
t , nute In eadnil  p!ztrtitlelor_polltice,  fun4ia deţInută  
4.1  

administrare 
şi denumirea partidulul politle 

retribuite sau neretribuite, 

5, Contracte, inclusiv eele de asisten ţă  juridică , consultantă  jurldică, conşidtanlă  şi eivile, obţinute orl aflate 
In derulare In timpul exereltăril funcţillor, tnandatelor sau demnităţilor publiee–fmanţate de la bugetul de 

1 stat, loeal şl din fonduri externe orl Ineheiate cu soelet ăţi comereiale cu eapital de stat sau unde statul este 
acţionar maipritarimitar: 
5.1 Beneficiarul de contract: numele, 	' 

prenumele/denumirea şiadttsa 
Instituţia 

contractardă: 
Proceclura prin 

careafost 
Tipul 

contractului 
Data 

incheierii 
Durata 

contractului 
Valoalw 
toulăa 

1 



deimiia 
adresa 

înQiiI conbactului contractubi 

Rucţt dzgraduill)aletitularulti 
•••••••••••• 

, 

SociegicometcialelPersoantiffică  
auk~sociaţiifictuliakiCabinete 
individuale, cabinete asociate, 93cietăţi 
civieptcăsicadesausocietgicivile 
puziesianaleculăspunderelimilatăcare 
destwarăptoksiadeawca~ii 
ne3uvernamenble/Fundaţii/~ 

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

soţullsoţia şi rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 
societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul Impreun ă  cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societ ătii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor. 

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

Data completării 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

,,,, 
Subsemnatul/Subsemnata, , C1 ,l()-4 ,,,7*-/,' 64-4 'L•104/ N /--- 	, având funcţ ia 
de )AfSh:.-- - 7.-0A— s,.,, J4.---,45),----  la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 	, 

CNP 	 , domiFiliul 

cunoscanci prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  impreună  cu familia" deţin următoarele: 

*1) Prin familie se in ţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi In intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

1 ..'"'"---- 	 ,., :,::,.:',.- 4,Ş,' - „:: ,•,i ;; ,-., - . "-,-,- " , ;":-..,'..,,::::,',..- -:, :-, ., 	 ..,, ,-,.. ----'-- 	ffirţid. 

	

Suprafa
ţs -. Cota- 	Modul de u 	 Tituland l)  I Adresa sa' zona 	Categoria* dobiledirfi - 	,- parte 	dobândire , , 

._. _ _---- 	 1 - 	- 	-- 
._________, 	 --- .._____, 	— 

_,._.., 

_— 	 —.. 	_ .... ----- — 	_—_ -- 	- 	— __... ...,____ 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se afl ă  1n circuitul civil. 

*2) La "Titular" se men ţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOT Ă.: 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacan ţă; (4) spaţii comerciale/de producţie. 
*2) La "Titular" se men ţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricul ării, potrivit legii 

2. Bunuri sub form ă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor men ţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac ă  ele se afl ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instrăinate in 
ultimele 12 luni 

Natura bunului 	Data 
Instrăinat 	Instrăinării  

Persoana către care s-a 
1nstrăinat 

Fonna 
1nstrăinikrii Valoarea 

, 

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţ ii , forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in b ănci sau instituţ ii financiare din străinătate. 

InstItuţia eare administrează 	I Tlpul* 	Valuta Deselds in anul 	Soldivaloare la zi si adresa acesteia 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi ţii 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 ş i imprumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  insumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i particip ările în stră inătate. 

Endtent thluisocietatea in eare persoana este 
aeţionar sau asociatibenefielar de Intprumut Tipul* Număr de titlurl/ 

coţa de partleipare Valoarea totală  la zi 

,....„. 

_ 
*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 

acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate in nume personal. 
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3. Alte active produc ătoare 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 în str ă inătate. 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garantii emise în beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing ş i alte 
asemenea bunuri, dac ă  valoarea insumat ă  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fat ă  de valoarea de piată , din 
partea unor persoane, organizatii, societ ăti comerciale, regii autonome, companii/societ ăti nationale sau 
institutii publice române şti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garantii, decont ări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venital 

1.1. Titular 

Sursa venittdui: 
numele adresa 

Servickd prestat/Obiectul 
enerator de venit 

Venitul anual 
ineasat \ 

1.2. So ţ/so ţie 	 7 --) 1.3. 	Copii 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-1ea 
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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 ş i completările ulterioare) 

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

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numelei  adresa 

Serviciul prestatiObiectui 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 
, 

---)19 2.,091 4, 2/2- 

1.2. SoVso ţie SC  .---------„, 
1.3. Copii r) ___ 

2. Venituri din activit ăţi independente 

2.1. Titular -- _--- 
2--- 2.2. So ţ/so ţie i _ 

- 
3. Venituri din eedarea folosin ţei bunurilor 

3.1. Titular , ------) 

3.2. Soţ/so ţ ie _—_, 

4. Venituri dăn investiţii 
4.1. Titular 

 

4.2. Soţ/so ţ ie  

5. Venituri din pensi ă  
5.1. Titular 

2  ? 5.2. Soţ/so ţie 
	....» 

6. Venituri din activit ăţi agricole 

6.1. Titular 

9 C---)  6.2. So ţ/so ţie (.. 
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_ 
Prezenta declara ţie constituie act public ş i răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completă rii 
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