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DECLARATIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subşemnata, 	 IV9,Y4A41  /1/kM?"Ă ‘c. 	
, avănd functia 

de iffsPtcroP 	la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP   , domiciliul 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsulk declaradi, declar pe proprie r ăspundere 

că lmpreună  cu familia l)  detin urmă toarele: 

*I) Prin familie se 1ntelege sotultsolia ş i copiii aflati 1n Intre ţ inerea acestcn"S. 
tş: 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte t ări. 

* Categoriile indicate sunt (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se află  in circuitul civil. 

*2) La "Titular" se mentioneain in cazul bunurilor proprii, numele proprietarulul Bitularul, soltd(soga, 
iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte ş i numeIe coproprietarilor. 

2. CIădiri 

N 0 T A : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in aIte tăn. 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacan ţa; (4) spaţii comerciale/d 
producţ ie. 

*2) La "Titular" se menţioneaza, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (fltularul, so ţulisoţia, copilul), 
iar In cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

IL Bunuri mobik 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi ş i alte mijloace de transpor 

care sunt supuse Inmatriculării, potrivit legii 

2. Bunuri sub form ă  de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colect ă  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 

N 0 T Ă  : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca e1e se afla sau nu pe teritoriul României 

la momentul declararii. 

111. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro flecare, şi bunuri imobile instră inate 
uhimek 12 1uni 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, 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 1n b ănci sau instituai financiare din str ăinătate. 

*Categoriile indicate sunt: ( I ) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului jiscal anterior). 

2. Plasamente, investaii directe şi imprumuturi acordate, dac ă  valoarea de piată  lasumată  a taturor 
acestora depăşeş te 5.000 de euro 

N 0 T : 
Se vor declara inclusiv investitifie şi paracipările fn strainătate. 

*Categoride indicate sunt: ( I) harth de valoare delinute (thluri de stat, certtficate, obligafitmi); (2 
actiuni sau parti sociale in societăti comerciale; (3) imprumuturi acordate In nume personal. 



3. Atte active producătoare de venituri nete, care Insumate depăsese echivatentul a 5.000 de euro pe 

an: 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii emise 1n beneficiul unui tert, bunuri achizitionate tu sistem leasing si alte 

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

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fat ă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizatii, societăti comerciale, regii autonome, companiiisociet ăti naţionale sau 
institutii publice românesti sau str ăine, inclusiv burse, credite, garanfii, decont ări de cheltuieti, altele dec ăt 
cele ate angajatorului, a căror valoare individuală  depăseste 500 de euro* 

*Se exceptează  de la declarare cadourile $i tratafide uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 



VIL Venituri ale declarantului si ate membrilor sni de familie, realizate 1n ultimul an fiscal Incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codut fiscal, cu modific ările şi complearile utterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

I. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

1
1.2. Sovsoţie 

1.3. Copii 

2. Veniturt din activittifi  
2.1. Titular  

lit;c0Vri ItL  
2.2. SoVsoţie 

3. Venituri din cedarea 

3.1. Titular 

3.2. SoVsoţie 

4. Venituri din investilti 

4.1. Titular 

4.2. SoVsoţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţisoţie 

6. Venituri din activitd# 

6.1. Titular 

6.2. SoVsoţie 



7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. SoVsoţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. SoVsoţie 

8.3. Copii 

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

Data completărli 

-Şc‘..06 - 2o Lţ- 



DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subfata, 	)(4k4te 	11( #41E - 	, având functia 
de ityrşa re,,c A& Wv ■Vci 	La Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 , domiciliul 

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

Nr. de părti 	Valoarea total ă  a 
Unitatea Calitatea detinută 	sociale sau 	pătţilor sociale 

— denumirea şi adresa — 
zie action; 	siisau a actiunilor 

Calitatea detinută 	• 	 Valoarea beneficillor 

Dtrata 

4. 

careafizet 

1 



clenumireasi 
adresa 

Inaedintat 
controaul 

contractului contractult 

- — 

Rudedegratid l u aletitulambil 
............ 

Societăţi aznizciale/Pasoan ă  fizică  
autorizată/Asaciaţii familiale/Cabinete 
individuale,cabinetasociate, sccieal ţi 
civilepofesionalesausacieWcivile 
profesionalecu răspundere limitncare 
desraparăptoksiadeavocatiOrgpnizafii 
neguvemarnentale/Fundatii/Asacia ţii2)  

1)Prin rude de gradul I se Intelege părinti pe linie aseendentă  şi copii pe linie descendent ă . 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea definut ă , titularul 

soţulisofia şi rudele de gradul I obtin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  contractelt 
societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreun ă  cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin 
5% din capitalul social al societ ătii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor. 

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legă  penale pentru inexactitatea sat 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 

3o.  <36-1, 	/.> 


