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DECLARAŢIE DE AVERE 

•SubsemrklUI/Subsemnata, 	0#V 8 , %.5",»,/ t44- Ş-'/.12£2,0t`i 	  , având funcţia 
de 	Se4": SteDLII 0.4 L( 	la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 , domiciliul_ 

cunoscând preyeuerile art. 292 din Codul penal privind falsul 1n declara ţii, declar pe proprie răspunaere 
că  1mpreună  cu familia l)  deţin următoarele: 

*1) Prin familie se In ţelege so ţul/soţ ia ş i copiii aflaţ i 1n 1ntreţ inerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 
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rg •"" 	-~11~~101 	 • 	 • 	 *111 1)  

	 - 	 - 

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

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

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 
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* Cat8goriile 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, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 

' iar 1n cazul bunurilor 1n 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 Inmatriculării, potrivit legii 

11.1111.111.111 
#9tt ş17,144i A4 

, , 	,„ 
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Nr. de bueăat-IV—Aitul de fabri ' , 	• r'4 , .' it , 	Wdire 

2arZ C 0~44-  inf,".-C — 
04 HP sr 9.4.04.—  
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2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 

numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 

insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Instrăinate 1n 
ultimele 12 luni 



IV. Actftre financiare 

, 1. Conturi şi depozite banc,are, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 

inclusiv cardurile de credit, dack valoarea Insumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de irrvestiţii 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 şi Imprumuturi acordate, dacă  valoarea de pia ţă  insumată  a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările 1n străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (I ) 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 1nsumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro 

an: 

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

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise In beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate 1n sistem leasing şi a 

asemenea bunuri, dacă  valoarea Insumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele fmanciare acumulate 1n str ăinătate. 

it41)24 (2,0 ,6 	I 	202-A 	i 	4o 00. 	 1 
(3a4A0., 	 oi.eadt, enidd- 

34,41,4 dAĂţţsu,  Qiusi 

(,,krU op4 0+9,1 ) . 	I 2,02:L 	53,  

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenOonate fa ţă  de valoarea de pia ţă , 

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

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

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

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trata ţille uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11 
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VII. Vedituri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate In ultimul an fiscal Incheiat 
(potrivit art. 	din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

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

_ 	 nulpele., adresa 	1 	geuenitor 

1: Venth;iri din salarii 	 • 

1.1. Titular 

ĂPOA1 .710,26# 4 	ITM at4  ( Put)eo 	ur9Z"10 It:). th L-14 

1.2. Soţ/soţie 

ĂOM 	,44,;4›.) 72J g-hig-i 4- 11-4,4 . aue t¥f. ,95o 16' 
1.3. Copii 

2. Venituri din activităti indepenciente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

i~odarea olosinjek*tnurilor 

j 3.1. Titular 1 
3.2. Soţhoţie 

4. .Venituri din inves 

4.1. 	•itu1ar 

4.2. SoVsoţie 

6illypwri dfn- 	 nsii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activit ăţi agrieole 

6.1. fitular 

6.2. Soţ/soţie 



- 1, 

Olue a real1zat ţenitul I 
7. Venituri din premii şi din jocuri 

gursa venitului: 
.. 	 Nume, adresa 

gerOeiul 1,(:sc, Faiolee;-. 1. 1 
erator 	,-e .- -ţie-rli. ţ  .....___ 

- VenIttil anua 
Incasat 

de noroc 

7.1. Titular 

S7.2. 	oţ/soţie .. .., 

''''''-------- 
7.3. Copii 

8.' hnittnl,dfri alte 	 rse 	 . 
8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

..-- 8.3. Copii 

- 

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

Data completării 

OC 24/3  

*m. 



DECLARATIE DE INTERESE 
	 42/e44, ird? 

, 
/0k 51 , ,f4175/P4 fw;YoN 14 Subsegt‘tul/Subsemnata 	 /leV 	 , avănd func ţ ia 

de .S'e=r--  ,sir-44.][b4L4 	la Inspectoratul Ţeritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 . domiciliul 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţ ii, declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţ ionar la societăţ i comerciale, companii/societ ăţ i na ţ ionale, institu ţii de credit, grupuri de 
interes economic, precum şi membru in asocia ţii, funda ţii sau alte organiza ţii neguvernamentale: 

Unitatea 	 Nr. de părţ i 	Valoarea total ă  a 

— denumirea şi adresa Calitatea de ţ inută 	sociale sau 	părţilor sociale — 
de acţiuni 	ş i/sau a ac ţ iunilor  

1 .1 ...... 

Ti. Calitatea de membruîn organele de conducere, aministrare i cotitrol ale societ ăţ ilor comerciale, ale 
regiilor autonome, alc companiilor/soclet ăţilor naţ ionale, ale institu ţillor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asociaţillor sau funda ţiilor ori ale altor organiza ţii neguvernamentale:  

Unitatea 
Calitatea deţinută 	Valoarea beneficii 1 or — denumirea ş i adresa —  

2.1 	 

3. Calitatea de membru In cadrul asociaţiilor profesionale si/sau sindicale 
3 .1...... 

4, Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribulte sau neretribuite, 
deţ inute in cadrul partidelor_politice, func ţ ia deţinutăfti denumirea_partidului politic 
-I. I 	 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică , consultantă  juridică, consultan ţă  ş i clvile, obţinute ori aflate 
in derulare In timpul exercit ă rii func ţ iilor, mandatelor sau demnit ăţ ilor publice linan ţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori Incheiate cu societ ăţ i comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţiona r  majoritar/min oritar:  
5.1 Lficu-u1dcconct: numele., 	Instimia 	Proceduraprin I 	Tipul 	Data 	Durata 	Valoawa 

unumeleicienumi= adrţsa 	 contraciantit 	careakt 	contractului 	incheieni 	connuctului 	totalăa 
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wictimilVAstdafiifitroliale/Cabinete 
incividuale,caltleasocitte, sackt ăţi 
dvileptofesicadessusociet ăţicivile 
profesimalectuăspundemlimbadicaie 

Prin rude de gradul I se Intelege părinti pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă. 2)  Se vor deciara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contmct unde, prin calitatea definută, titularul, solui/sofia şi rudele de gradul I obtin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele societă
tilor comerciale pe actiuni la care declarantul Impreunil cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 5% din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dobăndire a actiunilor. 

Prezeota declaratie constituie act public si r ăspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data cotnpletării 
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