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DECLARAŢIE DE AVERE 	/W779(Gifylimh- 

SuliseCatt—d/Subsemnata, 	 (şEMD en—  	, avănd funcha 

de ţi 	 C ĂV J 	la Inspectorand Teritorial de Munca Bucuresti 

eNzp 	 , domicilluf 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind faLsul In declarato, ueoar pe proprie r ăspundere 

că  1mpreună  cu familia" deLin urm ătoarele: 	 ăr, 

*1) Prin familie se Inţelege soţut/soţia şi copiii aflaţi 1n IntrePnerea acestora 

I. Bunuri imobile 

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

I 

* 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 men ţionează, 1n cazul bunurricr proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar 1n cazul bunurilor In coproprietate, cota-parte şi nurnele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte t ări. 

1 



* Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spa ţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunuritor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietaritor. 

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

- tate suni supuse InmatriculăriL potrivit kgJi 

64-c4 41- 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, coletţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural narional sau universal, a c ăror valoare 
insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afl ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarârii. 

• 111 Bunuri mobile, a căror valoare depăşeş te 3.000 de euro Secare, şi bunuri imobile Instrăinate în 
ultimele 12 luni 



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 1nsumat ă  a tuturor acestora dep ăşeste 5.000 de euro 

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

. _ 	 . 

*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 a1te sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anuluipscal anterior). 

2. Plasamente, investitii directe şi Imprumuturi acordate, dacă  valoarea de pină  Insumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiPile şi participările 1n străinătate. 

*Categoride indicate sunt: (1) hărtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni saupărti sociale in societăti comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personat 
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ti 

3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care Insumate dep ăsesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii emise în beneficiul unui tert, bunuri achizitionate In sistem leasing si alte 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora tep ăseste 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate 1n străinătate. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fatti de valoarea de piat ă,- diu 
partea unor persoane, organizatii, societ ăti eomerciale, regii autonome, companiUsociet ăti nationale sau 
institutii publice românesti sau str ă ine, inclusiv burse, credi ţe, garantii, decont ări de cheltuieli, altde deeftt 
cele ale augajatorului, a căror valoare individuală  depăseste 500 de euro* 

*Se excepteaza de la declarare cadourile şi tratatide uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al I I-ka 
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VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fiscal Incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările si completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din sirăinătate. 

L Verntundrn salanz  
1.1. Titular 	 .41-/ re/ kt,.(71 :j ) 	;)A-c Ă*Ă l ci 	1-4/tedg•  

1.2. SoVsolie 	 So_ C7,15k,S .5k 	 itheţc/ 	3••cr73/ 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităp independente 

2.1. Titular 

2.2. SoVsoţie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. SOţisolie 

4. Venituri din investijii 

4.1. Titular 	 _ 

4.2. SoVsolie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. SoVsoţţe 	 • 

6. Venituri din activităji agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/so ţie 
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Prezenta deciara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incornplet al datelor men ţionate. 

- 

Data completării 	 Semuătura 

Rg, 00 ,2-01— 	 şo. 

t• 
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