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DECLARATIE DE AVERE 

■ 

Subsemnatul/Subsemnata, 14R7"-if F- C ( Ă-L f-/Eu ■ 	 , având funcţia 

de inspector de munca 	 la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsulin declara ţii, declar pe proprie răspundere 

că  Impreună  cu famdia l)  deţin următoarele: 

*1) Prin familie se In ţelege soţul/soţ ia şi copiii aflaţ i 1n Intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

3/1917/19rres 	n z a'' ., l'IPC'  ategoria* 
Anul . dobAndirit 

u prafa ţa 
Cota- 

rte 	, 
Madul de _ - 	. 	1 	. 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dacă  se află  1n circuitul civil. 
*2) La "Titular" se men ţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 

iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacanţă; (4) spaţ ii comerciale/de 

producţie. 
*2) La "Titular" se men ţ ionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 

iar in 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 inmatriculării, potrivit legii 

Main rsh 	 Marca 	I Nr. de bucăti Anul de fabricatie 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colectii de artă  ş i 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a c ăror valoare 

Insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

Valoarea estimată  

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 ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea Insumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţii financiare din străinătate. 

*Categorille 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 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv investi ţ iile ş i participările 1n străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1 ) hărtii 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: 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise 1n beneficiul unui ter ţ, bunuri achizi ţionate in sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea 1nsumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in str ăinătate. 

reditor 
,, 	/ 

Contractat i i A.nul Scadent la Valoare 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă , din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţ i comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi na ţionale sau 
institu ţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele deck 
cele ale angajatorului, a că ror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

Sursa venitului: 	Serviciul prestat/Obiectul 	ven  
ine.a 'e4d .  • tvenitul, 	 !,enerator de venit - 	1n 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile ş i trata ţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate In 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 ă inătate. 

S' 
' fle'R 	izat venitu 	. 

j 	nume1e, adresa 	i 	generator de venit 	Ineasat 
1. ifeni(uri /L;r!i 

1.1. Titular /77Ş7 	‘f' 	c 4 	 1)  SA--dţ  12.1() 3 2 	r 

1.2. Soţ/soţie  7 1.3. Copii __. 

2, Venituri din activit ăţi independente 
, 

2.1. Titular 

2.2. SoVsoţie 

3. Venituri din cedarea folosinki bunurilor 

3.1. Titular 

3.2, SoVsoţie 

4. Venituri din investi ţii 
4.1. Titular 

4.2. SoVsoţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. SoVsoţie 

6. Venituri din activit ăţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. SoVsoţie 
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Cine a realizat venitul 	1 	Sursa venitului: 	
_ 	 

i 	Nume, adresa 
Servic ă ul prestatiobiectul 

generator de venit 
Venitul anual 

incasat 	, 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
7.1. Titular 

7.2. So ţ/so ţ ie  

---) 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 
I 8.1. Titular / 8.2. Soţ/so ţ ie 

8.3. Copii / 
diPrezenta declara ţ ie constituie act public ş i răspun potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor men ţ ionate. 

Data complet ă rii 
	

Semn ă tura 
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,s77(oestzf~ 
DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	¢1-127Eki ./6 (', (;4 1'5P2;&£.-4- 
, având func ţia de Inspector de munca 

	

	
la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 	. 

, domiciliul 

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

IllaţIong4 Weres  etxmonue,prioţAinkmembru  isn asocia ţil, fuzia ţiţtiou  
Unitatea Nr. de părţ i 	Valoarea totală  - denumirea adresa - 	

a 

	

Calitatea 	deţ inută 	sociale sau 	părţilor sociale 
de acţiuni 	şi/sau a acţiunilor 1.1...... 

riralita~nietabru îrt organele de con 
regiitor autonome, ale companidor/societ ăţil 

Unitatea 

2.1 	
- denumirea ş i adresa - 

win ţruultle -suctetatuff-em-hfelale, 
ie, ale institu ţiilor de credit, ale grupurilor de inti 

Calitatea de ţ inută 	Valoarea beneficiilor 

	

3.1 	. 

7a vuntrin ş  reTTIDUg 	#,, pe e .. 	, oi-  ohti fun ji_._4.L.___Ilewia nir.  d . 	 pi___pirtidulu - 

	

4.1 	 

<------ 

_ 
: 5. Contracte, inciusiv cele de asisten ţă  juridică, consultantă  juridică , consultanţă  şi civile, obţinute ori afiate ,../n derulare In timpui exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităfilor publice finan ţate de ta bugetul de 'stat, local ş i din fonduri externe ori incheiate cu societăţ i comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
i. . 

ikac onar ma'oritar/minoritar: 
5.1 Beneficiaml decontract numele, 	1nstituţia 	Procodura ptirl 	Tipul 	Data 	Durata 	Valoarea 

	

; 	dfammirea .... adrem 	certtractittă: 	cateafost 	argractului 	imheierii 	contnxtului 	totalăa 
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Semnătura. 

attizsălAsxiMifandiale/6abitate 
incivickale,cabinelearofiae, socied ţi 
dvdeproimionalesatmdegicivie 
ţsofesimalectuăspindere liniatăcam 

l)  Prin rude de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendentă  si 
2)  Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiamlui de ca 

somllsoţia şi rudele de gradul I obţin contra.cte, asa cum sunt defm 
societătilor comerciale pe actiuni la care declarantui Impreun ă  cu sotul/ 
5% din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dob ăndire a 

Prezenta declaraţie constituie act public si răspund potrivit 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data comgletării 
Cei  00,  

pe linie descandentă. 
act unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 
la punctul 5. Nu se declaril contractele 
a si rudele de gradul I detin mai putin de 

Iegli penale pentru inexactitatea sau 


