Nr .

/ .1/Z

DECLARATIE DE AVERE

, având functia
ONCIOIU M. ELENA MARIA MAGDALENA
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA
la BUCURESTI
INSPECTOR DE MUNCA

Su bsemnatul/Subsemnata,

, domiciliul

(:NP

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe proprie r ăspundere
că impreun ă cu familia l) deţin următoarele:
'1) Prin familie se in ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi in Intreţinerea acestora.
1. Bunuri imobile
1. Terenuri
N0T:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
__AtIreNa sau zona

[

Categoria*

Al
nu

dobândirli

_

_____---- _

Suprafaţa

Cota-

Modul de

parte

dobândire

Titularul l)

_,----

---------

/
_--------,_

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap' ă; (5) alte categorii de terenuri
(n:travilane, dac ă se afl ă in circuitul civil.
21 La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar îîj eazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
N OT :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.
Adresa sau zona

I

Categoria*

I dobândiril

Anui I

1

Suprafaţa

Cota- 1 Modul de
parte I dobândire

Titularul2)

65

2017

1

ONCIOIU
100% MOSTENIRE ELENA MARIA
MAGDALENA

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţ n comerciatetae
producţie.
*2) La "Titular" se men ţ ioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse inmatricul ării, potrivit legii

AUTOTURISM

Nr. de bucăţi

Marca

Natura

Anul de fabrica ţie

VANZARE CUMPARARE
(ONCIOIU CIPRIAN

2003

FIAT PUNTO

Modul de dobândire

100%)

F

MOTOCICLETA

YAMAHA

1

1993

AUTOTURISM

HYUNDAI

1

2016

MOTOCICLETA

KAWASAKI

1

1997

VANZARE CUMPARARE
(ONCIOIU CIPRIAN
100%)
VANZARE CUMPARARE
(ONCIOIU CIPRIAN
100%)
VANZARE CUMPARARE
(ONCIOIU CIPR1AN
100%)

-,_

2. Bunuri sub form ă de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii de artă şi
numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare
in%umată depăşeşte 5.000 de euro

NOT Ă :
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declar ării.
Descriere sumar ă

I

Anul dobândirli

2

I

Valoarea estimat ă.

~111111111~...___
III. Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instr ăinate in
ultimele 12 luni
Natu-ra bunului
instrăinat
__,

Data
instrăinării

-----

—

Persoana către care s-a
instrăin
at

Forma
instrăinării

—

Valoarea

---

---

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea insumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
N 0 T Ă:
Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institu ţii financiare din strainatate.
Institu ţia care administrează
i adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis iin anul

Soldivaloare la zi

_
—

_

*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
aciimulare (se vor declara cele uferente anuluăliscal anterior).
2. Plasamente, investi ţii directe şi imprumuturi acordate, dac ă valoarea de piaţă insumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
N0T:
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participarile in str ăinătate
Emitent titlu/societatea în care persoana este I
I acţionar sau asociat/beneficiar de lmprumut

Tipul*

3

Număr de titluri/
cota de Participare

Valoarea total ă la zi

*Categoriile indicate sunt: (I ) hărtă i de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obliga(iuni); (2)
actiuni sau părţi sociale in societăţ i comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
3. Alte active produc ă toare de venituri nete, care insumate dep ăş esc echivalentul a 5.000 de euro pe

an:

N0T:
Se vor declara inclusiv cele aflate in str ăinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţ ii emise in beneficiul unui ter ţ , bunuri achiziţ ionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea insumată a tuturor acestora dep ăşeş te 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in str ăinătate.

Creditor

Contractat in anul

Scadent la

Valoare

ING BANK(ONCIOIU CIPRIAN)

2017

2022

20000

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă de valoarea de pia ţă,
din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţ i comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţ ionale sau
institu ţ ii publice române şti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontă
ri de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ă ror valoare individual ă depăşeş te 500 de euro*
(1

inv a rcalizat v enitul

Sursa venitului:

Servicial prestat/Obiectul

numele, adresa

generator de venit

—_

1.1. Titular

—

4

Venitut anual

îneasat
-----

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

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

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor s ăi de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat
(poirivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările si complet ările ulterioare)

NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate.
--

Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

I. Venituri din salarii
1.1. Titular
ONCIORŢ ELENA MARIA
mAGDALENA

ITM BUCURESTI
STR.RADU VODA 26-26A

1.2. Soţ/soţie
ONCIOIU CIPRIAN GABRIEL
_1.3. Copii

AUTOBAZA MILITARI

2. Venituri din activit ăţi independente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedarea folosin ţei bunurilor
3.1. Titular
_3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investi ţii
4.1. Titular
41 Soţ/soţie

5

Serviciul prestat/Obiectul
g_enerator de venit

INSPECTOR DE MUNCA

Venitul anual
incasat

(9

n 4-2c

/'-' i

CONDUCATOR AUTO

cca 33000

..,. v crultirt

um penszt

5, 1 Titular
.

5.2. Soţlso ţie
6. Venituri din activităţ i agricole

6.1. Titular
6.2. Soţ /soţie

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
Nume, adresa

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc

Servidul prestat/obieetul
enerator de venit

Venitui anual
ineasat

7.1. Titular
7.2. Soţ/so ţie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse

8.1. Titular
8.2. Sot/so ţie
8.3. Copii

Prezenta declara ţ ie constituie act public şi ră
spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţ ionate.
Data complet ă rii

/2. 02 ii..‘14?

Semn ătura

/

DECLARATIE DE INTERESE
ONCIOIU M. ELENA MARIA MAGDALENA
, având funcţia
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA
la BUCURESTI
de INSPECTOR DE MUNCA
Subsemnatul/Subsemnata,

CNP

, domiciliul

ennoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe propria răspundere:
Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societ ăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
precum şi memnru in asocign, tunaa ţn sau ane organtzarn neguvernamentate:
interes econorni_ic,
_
Unitatea
— denumirea şi adresa —

Calitatea deţinută

Nr. de parţi
sociale sau
de acţiuni

1

Valoarea total ă a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

.1 ..

2. Calitatea de membru 1n organele de conducere, admlnistrare şi control ale socletăţilor comerciale, ale
regillor autonome, ale cornpanidorisociet ăţilor naţionale, ale institu ţidor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale
ţiilor sau funda ţillor ori ale aitor organiza ţii neguvernamentale:
_ asocia
,
Unitatea
Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
— denumirea si adresa —
—
---

_
3, Calitatea de rnembru in cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1.......

----—-,i. Cahtatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute in cadrul partidelor politice, funeţia deţinută şi denumirea partidulul politic
11

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă juridică, consultan ţă şi clvile, ob ţinute sau aflate lin derulare in timpul
exercitării funeţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice flnan ţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori încheiate cu societ ăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este ac ţionar
majoritariminorita r:

1

,.
5.1 neneficiauldecottact: numele,
pttmumeleidermirea şi akesa
•

Instituţia
contractantă:
denurnitea şi
a:last

Ptocedutapin
cateakist
"incrediXat
i
contiactul

Tipul
cot răiulti

Data
incheietii
conkactului

Durata
conttactuhi

Valoatea
totalăa
conttactului

N

••••

• • • IMI.

I aletituhului
------Societăţi comerciale/ Persoanăfizică
autotiagiVAsociaţiiiamiliale/Cabinete
individuale, cabinele asociate, societ ăli
civile ptofesionale sau socieffili civile
pmfesionale cutăspundere hmittăcate
desfăşoarăptofizsiadeavocat/Orgarizaţi
neguvemanuttale/Fund4i/Asoci4i2)
Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendent ă şi copii pe linie descendentă.
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.
I)

2)

Prezenta declaraţie constituie act public ş i rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data completării

Semnătura

Ped/,

2

