DECLARAŢIE DE AVERE
-DC.)\Zscik_k4
, având funcţia
la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti

,SubsemnetnI/Subsemnata,
k.nk31kQ.,'
de
-

CNP

domiciliul
-

f
cunoscând prevederile art 292 din Codul p enal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere
,

că impreună cu familia deţin următoarele:
*1) Prin familie se inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi in intreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
N0TĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate In alte ţări.
Adresa sau zona

*
Categoria

Anul
dobtiodiri

Suprafaţa

Cotaparta

Modul de
dabkadire

tularul l)
4.

* 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 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 şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri
N0 TĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă; (4) spaţ ii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se men ţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în 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
Natura

Marca

Nr. de bucă '

-

Anul de fabricatie

Modul de dobândă re

i

2. Bunuri sub form ă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art ă şi de cult, colec ţii de artă şi
numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţ ional sau universal, a c ăror
valoare
Insumată depăşeş te 5.000 de euro
N 0 TĂ:
Se vor menţ iona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac ă ele se afl ă sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Descriere sumar ă

Anul dobâ ndirii

Valoarea estimat ă

III. Bunuri mobile, a c ă ror valoare dep ăşeş te 3.000 de euro fiecare,
ş i bunuri imobile Instr ăinate în
ultimele 12 luni
i

I

I

Natura bunidul
instrăinat

Data
instrăină rii

Persoana citre care s-a
înstrăinat

Forma
instrăin ă rii

--------1------

- -1

Valoarea

IV. Active financiare
1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea Insumatil a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă.:
Se vor declara inclusiv cele aflate in b ănci sau institu ţii financiare din str ăinătate.
InstItuţia eare administrează
_ şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta Deschis in 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
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investitii directe şi imprumuturi acordate, dac ă valoarea de piată insumată a tuturor
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
N 0TĂ:
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările in străinătate.
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acţiow ann modatibeneficiar de imprumut
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Tipul*

Număir de titluri/

cota de partici~

Valoarea totală la zi

—_

indicate sunt: (I) hă rtii de valoare deţ inute (titluri de stat, certificate, obligaţium); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale• (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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an:

3. Alte active produc ă toare de venituri nete, care insumate dep ăş esc echivalentul a 5.000 de euro pe

_

N 0 TĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate In str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţ ii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţ ionate in sistem leasing şi
alte
asemenea bunuri, dac ă valoarea insumată a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv pasivele flnanciare acumulate în str ăinătate.

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă
de valoarea de pia ţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societăţ i comerciale, regii autonome, companiiJsociet
ăţi na ţionale sau
institu ţii 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*
Cine a realizat venitul

Sursa venitutui:

Serviciul prestatiObiectul
generator de venit

numele, adresa

1.1. Titular

Nitul anual
incasat

1.2. SoVsoţ ie

1.3. Copii

*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşz trataţiile uzuale primite
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de gradul I şi al

VII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate în ultimul an fiscal incheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completă rile ulterioare)
NOTĂ :
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăin ătate.

!
ko

Sursa venitului:
numele, adresa

eine a retzat venittd

I. Venituri din salarii

Servidul prestat/Obieetul
generator de venit

Vatul anual
. tneasat

1.1. Titular
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1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
2. Venituri din activit ăţi independente

2

2.1. Titular
2.2. Soţ/soţ ie
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3. Venituri din cedarea folosin ţei burturilor

3.1. Titular
3.2. Soţ/soţ ie
4. Vertituri din investi ţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/so ţie

,

.)

5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţisoţie
6. Venituri din activit ăţi agricole
6.1. Titular
6.2. Soţ/soie

I
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One a realizat venitul

Sursa venitului:
Nume, adresa

7. Vennuri din premii ş i din jocuri de noroe

Servielul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
ineasat

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

8.1. Titular
8.2. Soţ/soţ ie
8.3. Copii

Prezenta declara ţ ie constituie act public ş i ră spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data completă ril

G 9.c

M97;26
DECLARA Ţ IE DE INTERESE
'U,je, I , W 07.--% \--t-INSubsemaatul,L£ubsemnata,
, având funcţia
de
«trQ ţ-1■ ‘-ker-1›,
la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti
,
CNP
- -. domicilhil
i

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţ ii, declar pe propria r ăspundere:
1. Asociat sau ac ţionar la societăţi comerciale, companii/societ ăţi naţionale, institu ţ
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Unitatea
- denumirea ş i adresa -

••

ii de credit, grupuri (Je
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Calitatea deţ inută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni
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Valoarea total ă a
părţ ilor sociale
ş i/sau a ac ţiunilor
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AleleiV: ait.
ale companmorisocietăţilor naţ ionale, ale institu ţiilor de credit, ale grupurflor de interes
iiii~e~r sau funda ţ iilor ori ale altor organiza ţii neguveniamentale:
Unitatea
Calitatea de ţinută
- denumirea rşi adresa Valoarea beneficiilor
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5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă jun
—
—d-a---i , cmst ffirn~a Fe ă , consultan ţă si civile, ob
ţ inute ori aflate
in derulare in timpul exercit ării funcţiilor, mandatelor sau demnit
ăţilor publice finan ţate de la bugetul de
stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societ ăţ
i comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneficiatul de contract numele,
IINItl 41,1
P1uo2dwaprin
Tipul
Data
Durata
Valoarea
prenumele/denumitea şi adiesa
contn)L%inta:
care a fost
contractului
litcheiedi
contractului
totalăa

deraimiea şi

adres1
Tdular............—

Inctedinlat

contraciul

contractului

coniradului

SOVSOIie • • • • • • • • • • • •Mil

Rucledegmdulvaletitulatului

Societăţicanerciale/Petsoan ăfizică
autotindIVAxicia ţii familiale/abinek
cabinet asociate, 9xietăli
civilepufesionalesalsociet ăli dvile
pinisionale curăspundere linitată cate

Prin rude de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendent ă ş
i copii pe linie descendent ă.
Se vor declara numele, denumirea ş i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea
de ţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aş
a
cum
sunt
definite
la
punctul
5.
Nu
se
declar
ă 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 societiitii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor.
1)

Prezenta declara ţie constituie act public şi ră
spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data complet ării

2

