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DECLARA Ţ IE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de
,
CNP

1-ţ Ale74i-Z.-s ti ţti( I, Ţ\ ; i'- l-q. t= LA.
_ A Anti
Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti
, domiciliul At_1(

funotia

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe proprie r ă spundere
că impreună cu familia de ţin urmă toarele:
*1) Prin familie se in ţelege soţul/so ţia şi copiii aflaţ i in intreţ inerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri
N 0 TĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.

* 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 men ţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so
ţul/soţia, copilul),
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor.
2. Clă diri
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.

Adresa sau zona
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă de locuit; (3) cas ă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.
*2) La "Titular" se menţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul),
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
,

.

.

.
_

t'SO

\jI

'16::-M-N

7

•

F,LA

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 căror valoare
insumată depăşeşte 5.000 de euro
N 0 TĂ:
Se vor menţiona 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

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţ ii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dac ă valoarea insumat ă a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro
NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate in b ănci sau instituţ ii financiare din străinătate.

*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 pia ţă insumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro
N 0 TĂ:
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările in străinătate.
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Ca tegoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de ţinute (titluri de stat, certificate, obliga ţiuni); (2)
acţiuni sau p ărţi sociale in societ ăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care insumate dep ăş esc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOT Ă :
Se vor declara inclusiv cele aflate in str ăinătate.
V. Datorii
Debite, ipoteci, garan ţ ii emise in beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate 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 financiare acumulate in str ăinătate.
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organiza ţii, societ ăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau
institu ţii publice româneş ti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontă ri de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă depăşeş te 500 de euro*

*Se excepteaz ă de la declarare cadourileşi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul Işi al 11-lea.
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VII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate in ultimul an fiscal inche
ţiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi complet ă
rile ulterioare)

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

Sursa venitului:
nuniele, adresa

One a realizat venitul
1. Venituri din sularii
1.1. Titular
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1.2. Soţ/so ţie
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1.3. Copii
2. Venituri din activit ăţi independente
2.1. Titular
- -

-
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2.2. Soţ/so ţie
3. Venituri din cedarea olosinţel bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
I. Venituri din in -vestiţii
4.1. Titular
_ _-- -
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- --

__
____--- — -

4.2. Soţ/so ţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
—
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-__ ------
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5.2. Soţ/so ţie
___----
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6. Venituri din activit ăţi agricole
6.1. Titular _
6.2. Soţ/soţie

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

Semn ă tura

DECLARA Ţ IE DE INTERESE
(,{ f C) U

Subsemnatul/Subsemnata,
i tt
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având func ţia
la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti
, domiciliul /-'_;J .1
I
/
,

CNP

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe propria r ăspundere:
.

uţqw. Nww aelpinewirommeativamerciale, companWsociet ăţi naţIgha e, institu ţii del4ettlel
'
nipuri de

ntale:
Unitatea
- denumirea şi adresa 1 .1..

.

Calitatea deţ inută

Nr. de părţi
sociale sau
de acţ iuni

- -- —

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţ iunilor

______---------

. Cafitatea de me
,ae
'ilor autonome, ale compani lorisoe et ăţi or na ionale, ale instituţiilor , de eredit, ale grupurilor de Interes
._
. .
qui

Unitatea
-

denumirea şi adresa

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor
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5. Contracte, inclusiv cete de asisten ţă juridicii, consultantă juridică , consultan ţă si eivile, obţinute ori aflate
1
i'n derulare In timpul exercit ărifi func ţiffor, mandatelor sau demnit ăţilor publice finan ţate de ba bugetul de '
stat, ioeal si din foncluri externe ori Incheiate cu societ ăţi cornerciale cu eapital de stat sau unde stattd este
acţionar majzokar/minoritar:
5.1 Beneficiarul ck contract numele,
Instituţia
Proceduraprin
Tipul
Data
Durata
Valoarea
prenumeleidenumirea şiadresa
ccotractantă:
care a fost
contractului
incheierii
contractului
totalăa
.

1

cknumiea şi
achtsa
litular...............

Soţisoţie

RucleckgladulPaktitulatului
••••••••••••
Societăţiamoviale/Persoană frzid
autc~Asixiaţiifamilialeiabinete
individuale, cabinete asociat, societăli
civileptofesionaksausociet ălicivile
pofesionalecurăspundetelimkalăcare
desfilşoarăpofwiadeawcat/Organiza ţii
neguvemarneniak/RInda ţii/Amciaţii2)

Prin rude de gradul I se inţelege p ărinţ i 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 ş i rudele de gradul I 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 societ ătii, indiferent de modul de dobândire
a actiunilor.
1)

Prezenta declara ţie constituie act public si r ă
spund potrivit legii penale pentru inexactitatez sau
caracterul incomplet al datelor men ţionate.
Data complet ării

Semnătura

to/f
("1
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