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DECLARAŢIE DE AVERE 

0■-  
Subsemnatul David Florin 	

, având funcţia 

de Inspector de munca 	
la Inspectoratul Teiritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	
, domiciliul Bucuresti, sector : 

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

că  impreună  cu familia l)  deţin următoarele: 

*1) Prin familie se In ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi 1n Intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

9  	* 
Cota-- 	Ntodul ue 	 ./) 

Adresa sau zona 	Categoria' 	 Supra 	 " 
dobăndiri 

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

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

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) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/( 
producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul) 
iar in 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 transpo 

Natara 	• . 	. 
Autoturism 

Marea .. 	- 
Dacia 

Nr. de 

1 

Aflut de fahrica ţie 	Modul de dobandire 

2012 	Vanzare-cumparare 

- - - - 	 - 

2. Bunuri sub form ă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoat 
insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul Români ,  

la momentul declar'a'rii. 

neSeriere SU t 	 - 	• 	 " 	 Valoarea estinlati't 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instrăinate I 
ultimele 12 luni 

u 	a ---- Natur-a-b-unu —I i . - ----- D ta- 	Persoana--eătr-e eare s-a-  - 	Forma  . 	. - 	Valoarea bistrăinat 	tustră inărtl 	i`ttstrăinat 	mstrămărn 	..  _  
E__  

_ 	

__... 
_ 

.. 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investir 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

N T Ă  : 
Se vor deciara inclusiv cele aflate în b ănci sau institu ţ ii financiare din străină."tate. 

*Categoriile indicate sunt• (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sc 
echivalente; 	(3) fonduri de investi ţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme 
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 tuturi 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările in străinătate. 

Emitent titittisocietatea 1n eare perso na es 
_._ 	 ,,,, acţionar 	- ! 4t$ 	. 

klinisterul Finantelor Publice 

._ 	, 	 „ 

Titluri de 
stat 

Număr de titkitli 

460 

. 	 ., 
t 7,,,C, 	 , 

__ 	....._ ._ 
tală  la zi , 

46000 

- _ - - 
_ 

- _ - - 

*Categoriile indicate sunt: (1) hărtii de valoare deţ inute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni)• 
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 
an: 

N 0 T : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise in beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate in sistem leasing şi al 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăşe şte 5.000 de euro 

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , d 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţ i na ţionale 
institu ţ ii publice române şti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele dec 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul 

1.1. Titular 

Sursa venitului: 
nume ' adresa 

- 

, 
Ser iezul prestattObieetul 

ene ator de venit 

- 

Venitni anual 
incasat 

1.2. SoVso ţie - - - 

1.3. Copii - - - 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile ş i trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-le 

VII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate in ultimul an fiscal inchei 
(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 străinătate. 
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: 
Cine a reatizat venitul 

Sur$a venitului: 	i Servtil presta ţ/Obiectul 
nuntele,,adresa 	geuerator de venit 

V . 

I . Venituri dăn salarli 

1.1. Titular David Florin Salariu/Dividende 	__ Contract de munca/asociat 22137 

Dgaspc/Consultanta Rm Ru/Far Contract de munca/asociat - 

1.2. Soţ /soţ ie - - - 

1.3. Copii _ _ _ 

2. Venituri din activit ăti independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/so ţie 

3. Venitur ă  din cedar afolosintei bunurilor 
3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţ ie 

4. Venitur ă  din invest ăţ ii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/so ţ ie 

6. Venituri din activităti agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/so ţ ie ... 

-- 
Venitul anui 

,., incasat ._ Cine a realizat  venitul 	Sursa venitulut: 	emeitil prestatiobledut 

	

., . ume, adresa 	.,_ Lakylerator de Y  
7  Venituri dăn premi ă  şi dăn jocuri de noroc 

7.1. Titular 
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8• Venituri din alie surse 

Prezenta declara ţie constituie act public ş i răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sa 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 

14.02.2018 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 
	

in 097/4, 
0.----- 

S;ubsemnatul David Florin 
de Inspector de munca 

CNP 

  

	  , având func ţia 
Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

Bucuresti, sector 

la 

, domiciliul 

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

	 , 

S 	I U C 	dtp 1. Asoeiat sau ac ţionar la societăţi comereiale m copanillsocietăţi naţionale 	LI tuţ  er et11 t gy- u 

:int eres cont ănde„preetun, ş1 mem!)rg  i'n. asoe1440, funda ţ i:i 

Unitatea — denumirea şi adresa -- 

sau  aite o~ii.  

Calitatea de ţinută  

neggy~mentaie:  
Nr. de părţ i 
sociale sau 
de acţiuni 

_ 
Valoarea total ă  
părţilor social( 

şi/sau a ac ţiunil  

1.1 Consultanta RM(dR1.3 SRL —Bucuresti sector 4 asociat 11,54 60 lei 

, 
ale 

de eredit, 
2. C:alitatea de mentbni 1n organele de eondueem, 
regiilor autonome, ale companillorisoeiet ăţilor naţionale, 
econorOgy ale asociafflur,m,u fitn~  ori ale altor 

Unitatea — denumirea şi adresa — 

admintitrare si control 
ale institu ţiilor 

organizaţii 	cveu.a 1e _ 
Calitatea de ţinută  

soeletăţilor comereiale, 
ale grupurilor de inte : 

Valoarea beneficiilor 

2.1 	 

IlleMbru ăl cakni ggke44.144.kgr..Pfg.01g1,4,1e.~, ţAilldicale — 
3.1 	 -- 	— 	---- _ 

s.- 	 retrihiiu  
, 

- 4. "tea de inembru in organde de 	ueere; administrare 
ylinute,~Ipa~§~e„fune . *,  

4.1 	 

5. Contracte, inelusiv eele de asistenţă  
1n deruiare 1n timpul exereit ă rii 
stat, local şi diu fonduri externe 

5.1 Beneficiarul de coniract: numele. 
• unumele/denurnirea şi  adresa 

ac ţionar majp!itayifflOttpritar:  

juriajfa, gri:kriffarită  Itti4dică, constirfanţă  ‹si civile, obţinute ori an, 
funeţiitor, rnandatelor sau demnităţilor publiee finanţate de Ia bugetul 
ori ineheiate eu societ ăţi cornertiale eu eapitat de stat sau unde statui e 

Instituţia 	1—Proceduraprin 
contactantă: 	meafost  

Trpul 
coniractului  

Daia 
incheierii  

DuraJa 
contadului  

Valoar( 
totală  
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