
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	 tO.PJESCU V/C1-0& 	 , având func ţ ia 
de J iv›o 	(Jr, 	la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  impreună  cu familia l)  deţin urm ătoarele: 

*1) Prin familie se inţelege sotul/so ţ ia ş i copiii aflaţi 1n Intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

------gesa~--- 
Adresa sau zona Categoria* Anul 

	
Supnafaţa dobândirii 

Cota- 
parte 

Modia:u1 dail.alia:„.._, , i , , 	1 Inuarni 	i 

,/' , — 

, , / / 

/ 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se află  1n 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 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţă ri. 

inmegre.~- 
Adrusa sait 4.oua  t.a~ Categori a* Anul 

Iklbăndbli  
./ 

Suprafaţa Cota- 
psdik 

Modui de 
douw~  Tătu1arui2)  

7 
■ 

, 
7' 

____ 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţ ii comerciale/de 
producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţulisoţia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

H. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, jahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse Inmatriculării, potrivit legii 

Marca Nr de bucăti Anui de fabrica e 
---] 

Modul de dobilndire 

— 

2. Bunuri sub form ă  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 ţioual sau universal, a căror valoare 
Insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

Anul dobandirli ea estimată  

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile 1nstră inate îi 

ultimele 12 luni 

Data 	Persoana eătre care s-a 	Forma 
strI nat 	instrăinării 	instritinat 	 instră inărli  

Valoarea 



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 depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

~1011111~istreifiii Tipul* 
‘ alAiglreşa.aţegeia 

Valuta Deschis in atli 
, 

Soldivaloare 
 

, 
.-- 

/7  , 
7 i 

, 	
/

,7  
/ / 

, 	 / 

 

/ 
r

, 

*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 şi imprumuturi acordate, dacii valoarea de pia ţă  1nsumată  a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 TĂ  : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participărfle in străinătate. 

in care persoana este 	 Număr de titluri/ I 
Tipur 	 Valoarea totală  la zi 

ieficiar de imbrumut _ 	 cota diumidicipare 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţium); (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: 

, 

.---'----)-i--------' 	

_ 
..----"-'----- 	

„----- ,...--------' 
.- 	  

' NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii 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 în str ă inătate. 

tn anul Scadent la Valoare 

_ , 

_ 

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decâi 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

Sursa venitulut: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Q: _ , 
generator d" 

 Venitul anual 
_ 	Ineasat 

1.1. Titular 

,/ 

1.2. Soţ/so ţie 

/ 
1.3. Copii / 

i 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 114ea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate 1n ultimul an fiscal 1ncheiat 
(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. 

Sursa venitului: 	Serviciul prest~ 
in=e*a răt Zat venitul nurewiffl satirPitsi 	 generator de venit 

Voodturi din .valarii 

1.1. Titular  lift Nic.65-n 

loiveScii Vteio  
5 ,‘ 14‘  ri:(i ‹7-2J28  l 

1.2. Soţ/soţie  
'e. ,(„A,- cl 	1 	15(../c» ,e_ E `.___.,/- 1 

7 

 
-----"-------- 

1.3.  Copii 

I, rirff•fitilri sii na!tivittlti indenenden'  te 

2.1. Titular 

.-------'-------------------- 

2.2. Soţisoţie z- 

12 Vorrituri rina rpgarpti fnInsintei bunurgor 

_ 
3.2. Soţ/soţie /----- 

4. Venituri din investi ţit 
 

4.1. Titular 
----.7  / , ---- ,----'-- 

4.2.  So Vsoţie „-----_,--- .--a- 

5. Vertituri din pensii 

5.1. Titular  

.7 , 
5.2.  SoVsoţie .--- 

,-."-- 
6. Venituri din activit ăţi agricole 
6.1. Titular 

..- 
6.2.  Soţ/soţie  
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi 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. 

ett-11111~It venitui 	
Sursa venitulul: 
numele, adresa  

restatiot.  1 Serviciul p 	ti 
I 	geuerator de veutt 

,. 

1. Venituri d ăn 	alarii 

1.1. Titular  pi bucu EsyL 

loive--sw utc-rok  
si-r. £,,,,,k, ,40i,t 11P-26-24 ,11- 
'e4„ţ,- 	i 	licic.vk_esrl 5,‘ 4.■ f--I:(j rW- 2,f/.4.'  

1.2. SoVsoţie  

..---- 7 
1.3. 	Copii ,---_-, 

2. Venături din activit ăţi independente  

2.1. Titular 
_.-Z- 

2.2. SoVso ţie 
/-'-'----------------- 

3. Venituri din cedarea folosinţei  bunurilor 
3.1. Titular ,---' 

,---- .------- 

.---- 
./ 

7 
3.2. 	Soţisoţie 

,--''7-----  
4.Venături din investăţii 
4.1. Titular  7 

/ 
4.2. SoVsoţie 

.,--'------ 

5. Venituri din pensăi 
5.1. Titular V 

,-- , 
5.2. Soţisoţie ---' 

6. Venituri din activit ăţi agrieole --- 

6.1. Titular 

6.2. SoVsoţie -.- 
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Cine a realizat venitul 	 Sursa venitului: 	TS-er viciul pre.stat/oblecttd I yenitul anual 

	

Nume, adresa 	 generaillikle 	 t 	WIL bicasat 
7. Veni ţuri din prenni .i din joeuri de norou 

7.1. Titular 	 • 

,- 

7.2. Soţ/so ţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din al ţe surse 

8.1. Titular • 

8.2. SoVsoţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatu1/Subsemnata, 	7:9/tiL5C-U 	C .T0k, 	, având funcţia 

de k4o-  01L MUN-- - 	la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 , domiciliul 

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

1. Asociat sau ac ţionar la societăţi cotnerciale, companii/societ ăţ i naţionale, institu ţii de credit, grupuri d( 
şi meabru in 

Unitatea 
Calitatea deţinută  - denumirea ş i adresa - 

a Nr. de părţ i 	Valoarea totalâ 
sociale sau 	părţilor sociale 
de actiuni 	si/sau a actiunilor 

1.1.... 

2. 
/ iivieum(ingei  

1 all in organele de conducere, advninistrare 	• 

rfficrifinr santnirtnnip salP rnmnseniiinrieneiii- Ătilnr natinnsalp salP :nutitutiiinv• rip rrpellirt salp arTimarflow IIP Intprp . 	 , 

economic, ale asociaţillor sau fundaţiilor ori ale altor organiza ţii neguvernamentale; 
Unitatea 	 _------- 

i - denumirea 	adresa - Calitatea de ţinută  Valoarea benefi ciilor 

2.1 

/ 

3.1...... 

.---`"---'-.--- 
,-- - 

admh~Wel, 
si  denumirea partidului politic 

rAge~etribuit ,  4. 111111~Mbru 1n organele de conducere, 
jilesiaato  In eadrul partidelor politice, funcţia deţinutit 
4.1 	 

5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică, consultantă  juridleă , consultanţă  si civile, obţinute ori afla 
in derulare in timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publiee fman ţate de la bugetu1 
stat, local si d1n fonduri externe ori Incheiate cu societ ăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul es 
acţionar majoritariminoritar: 



5.1 Benefaciaul chozttact rannele, 
Pandemaniea şiacluza 

Itudgia 
catactitt 
deannireas  

adest 

Pioceduraprin 
cate a fatt 
inctedinţat  

conhactul 

1111:ul 
conhatki  

Data 
beheierii 

contbdui 

Dtsala comacădw. 
Vabarea 
totabla 

consactului 
Titukr....... ..... — 

, i /7  7 

/ 
Rudedegadul 14  aletilubrului 
............ / 7 

/ 
7 

7 
SocccmaciabiPasoadifizidi 
autriaiWAsxiald fsmăide/Gbinue 
incividuale,atinetacciate, sociehl ţi 
dviepmfesicodesusociedlicivie 
ţrofesiondecurăixszkretimilatăcare
derlişceăţtofesiadeavocatfOrganbaş1 
negiverninentale/FundeliMazirţil; , / 

7  
/ 

' 
i 

Prin rude de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă. Se vor declara numele, denumirea şi adre,sa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul Impreun ă  cu sottd/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 5% din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dob ăndire a actiunilor. 

Prezeata declaraţie constituie act public şi răspuud potrivit legii peuide pentru inexactitatea sau earactered incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 

• 0  L: 	 

2 


