
J>41,c,  ogjeliţ&Ş' 

DECLAFtATIE DE AVERE 

260-/FICATIV4 

SubsăntnatullSubsemna ta, 	66t1 Lcr; Pit 0 VI 	, avănd functia 
de (0\11Peceif\_ 	u C 	la Inspectoratiil Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 , domiciliul 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsui îu declaratii, deciar pe proprie r ăspundere 
că  Impteună  cu familia» detin următoarele: 

• 1) Prin familie se InIelege so ţtdisotia ş i copiii aflati 1n Intrethterea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1, Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte tări. 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intrattilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se afla 1n circuitul civil. 	 i. 

*2) La "Titular" se IlhAttioneazăfm razul bunuritor proprii,'ffinnele proprietamtui (fltularult -  sotal/sotia, - copilul), 
iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele copMprietarilor. 

2. Clădiri 	 , 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări 
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Categorfile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La "Titular" se men ţionerrză, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţulisoţia, copilul), 
iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietari1or. 

H. Bunuri mobile 
I. Autovehicule,/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, salupe, iahturi şi alte mijloace de traosport 

care sunt supuse Innutriculărti, potrivit legii 

truSW,k,  11  l ş/ce 8 • cv c_ 
Pr‘rnSTV(Vslu T-~ ţi--  Pi-7(u 71Aff ek... c_ 

r------  -) 

i 
2. Bunuri sub formă  de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colectii de artft şi 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a c ăror valoare 
insumată  depăseşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dac ă  ele se afl ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

IIL Buouri mobile, a căror valoare depăseşte 3.000 de euro tiecare, si bunuri imobile lastrilinate în 
ultimele 12 luni 

2 



IV Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea 1nsumahl a tuturor acestora dephseste 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n b ănci sau institutii financiare din străinătate. 

„ . 

*Categortile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi ţh sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. PIasamente, investipi directe si imprumuturi acordate, dac.a valoarea de piata Insumata a tuturor 
acestora depăşeste 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara incl usiv investi ţiile şi parficipările in străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (I) hărtii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personat 
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3. Alte active produc.§toare de venituri nete, care Insumate dep ăsesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in străinătate. 

V. Datoril 
Debite, ipoteci, garaujii emise in beneficiul unui ter ţ  bunuri achizitionate 1n sistem leasing si alte 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strWm ătate. 

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fat ă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizatii, societăti comerciale, regli autonome, companiiisocietăti naţionale sau 
institutii publice românesti sau str ă ine, inclusiv burse, credite, garantii, decont ă ri de cheltuieli, altele decAt 
cele ale angajatorului, a căror va1oare individuală  depăseste 500 de euro* 

11. Titular 

1.2. Sotisofie 

1.3. Copii 

*Se excepteaz'a de la deelarare eadourile şi trataţide uzuale prtmite din partea rudelor de gradul Işi al 114ea 
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VII. Venituri ale declarautub0 şi ale membrilor săi de familie, realizate 1n ultimul an fiscal Incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

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

1. enituri d(n sakirii 

1.1. TituIar 	6/ITGI.f 	crIv.: ris: /rit") hvICLAIWS/rţ  /2Ae0  al-  S??Nt tSu r2-63-9i 

12. SoVsoţie /1741- /0 U•eĂL-0  SC,0- 1,0 	(c. c.,,lic1 	0)-, 	,u‘e  J.1-  C43 

1.3. Copii 	titni ■A" 	A ţ  ş-rjr- -6 Al0Q_C3 (;`■ R 	MI61- 1100 

AlVitt(V C . ta 
 

/o.oA 
2. Venituri din actividgi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Veni ri din cedarea folosinki bun 	" or 

3.1. Titular 

3.2. SoVsoţie 

4. Venituri din inves64ii 

4 1. Titular 

42. SoVsoţie 

5. Veniturl din pensii 

5.1. Titular 

5.2. SoVsoţie 

6. Venituri din activitigi agricole 

6.1. Titular 

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

Data completării 	 Semnătura 

qL  
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