
1/2B 	/d4. 64ttifo42  

DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	/f.P032i 	cIfz,l2t .«,(4)^ 	
, având func ţia 

de 	 (7/Z. 	la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 
CNP 	 , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 1n declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  Impreună  cu familia l)  deţin urmă toarele: 

*1) Prin familie se in ţelege so ţul/soţia ş i copiii afla ţ i in intreţ inerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate In alte ţări. 

. 	st 
A001 

ndirii 
0 d.- - 	. iOdlk .. 	_ ... 

* 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 ţ ionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 

iar in cazul bunurilor In coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cek aflateln aite ţări. 

dobândfro 
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Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 

producţ ie. 
*2) La "Titular" se menţionează, 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 şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse lamatriculării, potrivit legii 

- 	 , 

M area 	Nr. de biieăţi Antd de fabricaţte 	t 

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 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

- 

Aniti dobândiril 	 a 2 

III. Bunuri mobile, a căror valeare depăşeşte 3.0.0 de euro fiecare, şi bunuri imobile Instrăinate 1n 

ultimele 12 luni 

Forma • 



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 insumatil a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţfi financiare din stră inătate. 

1.'""f==5.'s-' s
,  

Tipur 	Valuta .1:).e. sch:ks anu 

*Categoride indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclustv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Pisesamente, investi ţii directe ş i imprumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  insuinată  a tuturor 

acealara depişeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile ş i participările in străinătate. 

*Calegoride indicate sunt: (1) hârtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obliga~: (2) 

acţiuni sam părli sociak 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 ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise in beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate 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 1n str ă inătate. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă  de valoarea de piaţă , din 

partea unor persoane, organiza ţii, societăţ i comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 

institu ţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţ ii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

Sum 	 *y.,17:00 preMuifttb101--it:1' ŢVWfill- nnuat 

1.1. TituH,: -  

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se excepteazIt de la declarare cadourile şi trata ţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 114ea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate în ultimul an fiscal Incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

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

., 	 .,. 
%Ii•.,n venifilIni: 	--11WiNnevarvirestarfryineevur ,y9eurnirwwwzi 1 

Cine a realizat venitul 	 numele, adresa 	I 	gelnorator de venjt 	1ncnsat 	, _ 
........ 

1. Venituri din salarii _ 

1.1. Titular  

MOS7--. 	c. ,fwet---;44-  /7A9 -.i&--?:' 3/ A9g im' 

1.2. SoVsoţie  

A7-1257.oi 	-/- io/vu -/-  c7,4ţ/ ,,,,?/-9ţ,  

1.3. Copii 	
i 

2. Venituri din activik -iţi independente 

2.1. Titular 

2.2. SoVsoţie 
7, 

3 Venituri din cedareajOlosinţel bunurilor  

3.1. Titular 

3.2. SoVsoţ ie 

	 ţ' 
4. lienituri din investirli 

4.1. Titular 
, 

4.2. SoVsoţ ie 

5. Venituri din  pensii 	 7  
5.1. Titular 

5.2. SoVsoţie 	 ,,,/  

	L. 
6. l'enituri din activităţ i agr ole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 
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r:-.- 	
- 	 - - 

	

venitului: 	1 Serviejul prestatiohieetul 1 Venitul anual 

eifie 	 venitui 	 s.o.‘tsi 	 aonerutfir de venit 	incasat 
E 
ţ'n 	

asuukţ." 4•141,4“701. 	 .... - 	 - - 

7.enituri 	 din jocuri de noroc 7 	din premii ş i 

7.1. 	l'itular 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 	
. 

8. Venituri din  alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţ ie 

8.3. Copii 
— 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomple ţ  al datelor men ţ ionate. 

Data completă rii 

05-  
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raanel de ce~1101/81~~1~1§1~6e. ale bruh 	nel de co 	 _ 	 le, ale 
regidor autonome, ale compaujilor/societ ăţ ilor naţ ionale, ale institu ţtilor de credit, ale grupurilor de interes . 	 _ 

1 .1.... 

Unitate 
- denumirea ş i 

_ 

illţ~ asocia,Mă  

i 
adresa - 

atte p401111~111~111~ 
Nr. de păt/i 	Valoarea totală  a 

Calitatea deţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 
de acţ iuni 	i/sau a acţiunilor 

------- 

7v-,760, 

DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 70_ C. 	ci2t--;o1/9- 	 , având funcţ ia 
de //'/S ?C--C2D2_ 	P•9‹,W, 	 Lla Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 , domiciliul 

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

Asoclat sau acţionar la societăţi comerdate, companWsocietăţ i naţ ionale, intîtu ţiadcrIt gruputi de • 

~fillegiffill~: 2"""MaMWALIMWHII&UAIMUk.AUA:~ 	7 	 '' ; ' 
Unitatea 

- denumirea şi adresa - Calitatea de ţinută  Valoarea beneficiilor 

' 2.1 	 

• 

3.1... 	. 

• ~fi -nr"~Figin o • ane:I~ZrtinducWW-11171i'e-' 
rul partidelor~d~ută  

: 	, 
ş i denumirea partidului potitic 

U 	1.32 	De 

4.1 	 

I.•  

4‘1 1r, 1111.:1113IV %..~ tiV a5151Cu§1. juratica„ consunanta pmmea, consunanţă  ş i crille. obtmute ori allate 
in derulare In timpul exereitării funcţiitor, mandatelor sau demnit ăţilor publice fmanţate de la bugetul de 
stat, local 0 din fonduri externe ori Inebeiate cu societ ăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul e5te 

lialigellailigellitar._______    ,  ' 5.1 Beneficiamidecoratact nurrk -.42. 	11-itiAin 	1-- Prly..-0111-dbun ' 	I ipul 	1 •IL ,. 	)._,--:L..--  
;  penundekkiambeaşiakest 	1 	coţnrxtarrta: 	, 	--u3ru a fer4 	cx)ritracdlii 	r  



dauniteaşi 
akess 

catactului ' 

Tilubr.... .. . .. ...— 

,--- 
_ 

Salie...... ..... — 

Ruiedeoaddrialediuktuki 
............ 

" 
SocieldjcanacialesPasonfinal 
anized/Asocit(ifarnialnetbinde 
inditichaaflasociata societ ăţi 
civibp~esaumdetiddvile 
poiesiondeatdispundnefanitadare 
desdperăpofesiackavonOrginizaţii 
nemnananetinieTtrăddYAsociaţiş)  

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

sond/soţia şi rudele de gradul I obtin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declarit contractele 
societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul Impreunil cu sotul/sofia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societ ătii, indiferent de modul de dob ăndire a actiunilor. 

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legfi penale pentru inenctitatea sau 
caractend incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 

4+ of.ate  


