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DECLARATIE DE AVERE 

/Zialffitt.,  f 44 20  4)/2,151  t012(:)~ 
Subsemnatul/Subsemnata,   , avănd functia 
de 	(A4-2 u?-t-flOă   kg-e7 1`49 ri 4,4  LC 	la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNI1, - 	 , dornicilnd 

cunoscand prevederne art. 292 din Codul penal privind falsul 1n declaratii, declar pe proprie r ăspundere 
că  Impreunft cu famitia »  detin următoare1e: 

*1) Prin familie se Intelege sotal/sa ţia şi copiii aftati 1n Intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

• 
* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dac ă  se află  în circuitul civil. 
*2) -La "Titular" se mentionează, irecazul bunurilor proprii, numele proprietarului (tindarul, sotullsotia, copi ţut), 

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

2. Cladiri 

19 0 T : 
Se vor declara inclusiv cele allate 1n alte tări. 
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Categoră le indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casa de vacaro;  (4) spatii comerciale/de 
productie. 

*2) La "Titular" se mergioneaz ă, In cazul bunurilor propr ă , numele proprietarului (titularul, solul/sotia, copilul), 
iar In cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi şi alte mBloace de transport 

care sunt supuse Inrnatriculării, potrivit legii — 	 " 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
numismatică , obiecte care fac parte dIn patrimoniuI cultural na ţional sau universab a căror vaioare 
Insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate In proprietate, indiferent dacil ele se afl ă  sau no pe teritoriul României 

la momento1 declarării. 

C 

111. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile Instrăinate In 
ultintele 12 luni 

-,-- ,---- 
___.. 
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IV. Active financiare 

I. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire ş i investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea Insumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente • (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fondurt de investtpi sau echivalente, inclusiv fondurt prtvate de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului ftscal anterior) 

_ 	- 2. Plasamentet  investitii directe-ş3imprumuturi acordate, dac ă  valoarea de piată lusumată  a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

• NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările in stră inătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hărtii de valoare deţinute (titluri de stat, eertificate, obligaţiuni); (2) 
amiuni sau părţi sociale in societăti comerciale; (3) Imprumuturi acordate in nume personaL 
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3. Alte active producătoare de venitur ă  nete, care Insumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 

NOTĂ : 
vor declara inclusiv cele aflate in str ăinătate. 

Datorli 
Debite, ipoteci, garantii emise 1n beneficiul unui tert, bunuri achizitionate 1n sistem leasing şi afte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea Insurnată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

VI. Cadoură , servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fată  de valoarea de piat ă , din 
- --parte-a-unor persoane,--organizatii r societ.ă ti-cooterciate, regii_ autonome,.comjăanii/societătI natkănale_şau 

institutii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decont ări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăş eşte 500 de euro.  

Srt 
11. Titular 

7 ŞW1 ent 	a ua 

1 2. Sof/sorie ,--- 

1.3. Copii 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourde ş i trataţiile uzude primite din partea rudelor de gradul Işi at 111ea 
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VII. Venituri ale dedarantului şi ale ntembrilor săl de familte, realizate 1n ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art 41 din Legea nr. 571/2003 privind Cod id ptscal, cu modifica'rile ş i completările ulterloare) 

NOTĂ : 
Se vor deelara inclusiv veniturile provenite din str ătn—Stste. 

1.1. Titular 

1.2. Soţisnţie  

1.3. Coob 

3.1. Titu ar 
, 

3.2. SnI/SOPe — — 	- _ 
_...— 

4: voi  
"e .. 

4.1. Titular .. 	_ _ — 

4.2. Solisotie 
, 

5.1. Titular e.-- 

52. Solisotie 

...-- 
nr ac itălf a'griedk- 

6.1. Titular 
 

6.2 So ţ/soţie 
— 
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7. Iş  nitiltidin-prenfili şi dinjocuri 	 , , 
, 

F 7.1. Titular 	 1--  

- - .; tr. - 	--- 	- ,-).- • 7.2. Sovnetle 
- 	-. _ -, 
- , 

t - 	 - ,.. 	 - 7.3. Copu 	
--- --- -- 	. 

-- 8.1. Tintlar 
.--- 	 4 	 r— 	 — 

,— r  , 	 - 8.2. Sot/sotie 	 -- 
— _ - , 	

4 
..— — 

, 

--- 	 i 8.3. Copii 
-- , 	 ‹.- t_- 

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caractertul incomplet al datelor mentionate. 

Data cornpletării 
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