
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	"r°1 - 	, având func ţia 
de 	 âte 	la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 
CNP 	 , domiciliul 

cunoscând pr+derile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe proprie răspundere că  impreună  cu familia» deţin urmă toarele: 

*1) Prin familie se Inţelege so ţul/soţia şi copiii aflaţi in 1ntreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

Adresa sau zona Categoria* 
_k 

dinu I 
. 

dobiWni 
Suprafa ţa Cota- 

parte 
Modul de 
dobândire Titularuli)  

i 

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

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

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona 
	 debăndiril 
Categoria* 	S uprafaţa 

Anul 
4, 	_____ 	. 

Cota- 
. mite .,, Aglika d i re 

Modul de 
 

rtii" , 
-Nrs"\.1. 	v■.3t,-, 	c-- 	.'''. 

) 
c.--• 1/4:3-)-  \\c\ "4.-'2-  ţ• 1 '-; Q__.ă  c  	_ • 

 

• e . 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii 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 şi alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricul ării, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor men ţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac ă  ele se afl ă  sau nu pe teritoriul României la momentul declarăsii. 

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

Natura btundui 	Data 	Persoana eătre eare s-a 	Forma tietrăinat 	Instrăinării  	bistrăllat 	 Valuarea 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii , forme echivalente de economisire ş i investire, inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in b ănci sau institu ţii financiare din străinătate, 

care administreaz
ă 	Tipul* 	Valuta Deschis îii anul I 	Saldivaloare ta zi teia 

*Categoriile indicate sunt: ( I) 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 1mprumuturi acordate, dacă  valoarea de pia ţik 1nsumată  a tuturor acestora depăşeş te 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participărfie in străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personaL 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise in beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate in sistem leasing ş i alte asemenea bunuri, dacă  valoarea Insumată  a tuturor acestora dep ăş eşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 

Se vor declara inclusiv pasivele flnanciare acumulate 1n str ăinătate. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă  de valoarea de pia ţă, din partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţille uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate 1n 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 ăinătate. 
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Cine a realizat venitul 

7. Venituri din 	şi din 
7.1. Titular 

7.2. Sot/so ţie 

7.3. Copii  

8. Venituri din alte  surse 
8.1. Titular 

8.2. Sot/so ţie 

8.3. Copii 

Sursa venitului: 
Numel  adresa  

de noroc 

Serviciul prestatiohiectui 1 Venitul anual 
generatur  dt venit 	_ ineasat 

f 	 e 	 t 	I 

 

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

Data completării 	 Semnătura 
CeP ,  d014'  
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DECLARAŢIE DE INTERESE  

Nţ•N.k_  Subsemnatul/Subsenuta, 	-—  e\p,-Q.,U Q 17( . 	 () 	 , având functia de 	 3.-ţ u 	la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 
CNP 	 , domiciliul 

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 
ar la societăţi comerchde, companii/societ ăţi naţionale, institu ţil de credit, grupuri com ij momhim ira nra..44: 

Valoarea totala a 
părţilor sociale 

_ 	 ukniffluvrre, ifflueumusire 1 «IdtY011'11W'- kidetăţilor Comereiale, alt ale companfllor/societăţlior naţionale, ale institutillor de credit, ale grupurflor de intero iţillor sau fundaţillor ori ale aitor,niţii neewenumentale:   	 _ Unitatea 
Calitatea deţinută 	Valoarea beneficiilor numirea ş i adresa — 

	

de rnembrit-  `organde de coiduceejjjnjnijj 	 buite, deOnute in eadrul partidelor_politice, func ţiu deţinută   yi denumirea  partidului  	 

5. Contracte, inclusiv cele de asistentif juridic ă, cmisultantă  juridică, consultanţă  şi eivile, obţinute ori aflate in dentiare in timpul exercitării funcţiflor, mandatelor sau demnit ătflor publice finan ţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori incheiate cu societ ăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar:  
5.1 Berekiarul de contract: numele, 	Instituţia 	Procedura prin 	Tipul 	L}ata 	Durata [ Valoarea- plenumele/denurnirea şi adresa 	codractaritt 	care a fost 	contractului 	incheierii 	conlractuki 	todăa 
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denumkea şi 
adresa 

inctedin0 
cootmclul 

camacluhri mottactului 

Rude de gtackiluale tkulandui 
............ 

Socilfţicomerciale/Pasoenăfiddi 
aSAmcialiiixrdale/Gbinete 
kxlvklude,cabinetasodate, mciet ăţi 
cidersofesicadessuscdeffilicivEle 
pufesionaleSelirritadiale 
deslăţarăpofesiadeatocallOtgairEli 
neppvanamentie/~AaxiaţiP 

') Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe littie ascendentă  şi copii pe linie descendentă. 2)  Se vor declara numele, dentunirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinutil, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt defmite la punctul 5. Nu se declară  contractele societiltillor comerciale pe Etctiuni la care declarantul impreun ă  cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 5% din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea san caractend incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 

00 . 60, ne  Semnătura 
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