
(YQ  

DECLARAŢIE DE AVERE 

de 
	  , având funclia 
de Munca Bucuresti 

• 
CNI 	 , domiciliul .80ftstr,M.  

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsulk declarafii, declar pe proprie r ăspundere 
că  Impreună  cu familian  defin următoarele: 

*1)Prin familie se intelege satultsotia şi copiii aflati in Intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele atlate în alte 

* Categoriile indicate sunt: (1) 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 menţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţullsoţia, copilul), 
iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
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) sparii comerciale/de 

producţie. *2) La "Titular" se mentioneazA 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/sotia, copilul), 

iar 1n cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse hunatricul ării, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, oblecte de art ă  şi de cult, colecjii de artă  şi 

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

Insumată  depăşeste 5.000 de euro 

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

la utomentul declară'rii. 

Bunuri mobile, a căror vaIoare dep ăşeste 3000 de euro flecare, si bunuri imobile Instrăinate In 

ultimele 12 luni 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de econondsire şi investire, 

incIusiv c.ardutile de credit, dac ă  valoarea Insumat ă  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in b ănci sau institutii fulanciare din străinătate. 

  

bancar sau 
sisteme cu *Categoriile indicate sunt: (I ) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit 

echivalente; (3) fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investitli directe şi imprumuturi acordate, dac ă  valoarea de piată  Insumată  a tuturor 

acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor de,clara inclusiv investi ţiile şi particip ările 1n străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţ
inute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 

acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 



*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile ş i trataţine primite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-lea 

3. Alte active produc ă'toare de venituri nete, care insumate dep ătesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing si alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăseste 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in str

ăinătate. 

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven
ţionate fată  de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organizatii, societ ă
ti comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 

institutii publice romtinesti sau str ă
ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele dectit 

cele ale angajatorului, a căror valoare individual ă  depăseste 500 de euro* 



VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor săi de familie, realizate 1n ultimul an fiscal inchelat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifickile şi completările ulterioare) 

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

1.1. Titular 
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1.2. Sot/sotie / 

1---Inrik _Ze7977 rdie 7e4,11:e . 1-73.0.4.1. 
1.3. Copfi 

2. Ventturi din aetivităţi Independcnte 
2.1. Titular 

2.2. SoVsoţie 

!?2Ăfttzr-k_ nrAtt C 7 )`1/ — hvi ileil-dep  
3. Vemturun cedareafoIosinţei bunurilar 

3.1. Titular 

77 3.2. SoVsolie 

4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular 

4.2. Sot/satie 

/77  - 5. Veniturt dia pensii 
5.1. Titular / 

/ 
5.2. Sotisotie 

6. Ventturi din actMtâţi agricole 
6.1. Titular 

77 
6.2. Sot/sofie 



de noroc 

.1. Titular 

7.3. Copir  /  
8.1. Titular 

 	( 
----~ .." 

8.2. SoYsofie 

8.3. Copfi 

Prezenta declara ţie constituie act public si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 	 Semnătura 
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/Yri(  1,371.1:Q7 
DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, ZO/nAbolk /V, I,  7/.1%771 	, avănd functia 

de /..."Ird-rrliărrle hxMrăr 	la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 	, 

CNP 	 domiciliul Biteetenţ   
/ i 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal pnvind talsul In dedarapt, deam pe propria răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

	

Nr. de părţi 	Valoarea totală  a 
Calitatea deţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 

	

de actiuni 	şi/sau a acţiunilor  

    

Calitatea detk‘tă 	Valoarea beneficiilor 
adresa - 

Tipul 	Data 	Durata I Valoraw 
contractuhn 	Inebeierii 	conbactului 	totală.  a 



autesizatIVAsocialifamilialeiCabinete 
obinete asociate, 

civileptoksionale saimeie4 dvile 

Prin rude de gradul I se infelege părinli pe linie ascendentăşi copii pe linie descendent ă . 
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea definut ă, titularul, 

sofulisofia şi rudele de gradul I obfin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se deciar ă  contractele 

societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreun ă  cu sotullsotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societ ătfi, indiferent de modul de dob ăndire a actiunilor. 

Prezenta declaratie constituie act public si rdspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 	 Semnătu- 
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