
c2417,2 09. 
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de A/-tPcce_76/? 	/7"47.9(7,;7 	ila 

CNP 	 , domiciliul 

ş:L 49 	, avănd func ţia 
Teritorial de Munca Bucuresti 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsulin declara ţfi, declar pe proprie r ăspundere 
că  impreună  cu familia deţin următoarele: 

*1) Prin familie se In ţelege so ţul/soţia şi copiii aflaţi 1n Intre ţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se află  1n circuitul civil. 

*2) La "Titular" se men ţionează , 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), 
iar 1n cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate In alte ţări. 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacantă; (4) spatii comerciale/de 
productie. 

*2) La "Titular" se mentioneaz ă, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), 
iar In cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse Inmatriculării, potrivit legii 

2. Bunuri sub form ă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
Insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Â : 
Se vor mentiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile 1nstrăinate 1n 
ultimele 12 luni 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardmile 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 institutii financiare din str ăinătate. 

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

2. Plasamente, investi ţii directe şi Imprumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  insumată  a tuturor 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investitiile ş i participările 1n străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hărtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale fn societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate in nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Insumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

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

asemenea bunuri, dacil valoarea Insumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

*Se exceptează  de la declarare cadourile ş i trataţ iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-lea 

4 



VII. Venituri ale declarantului şi 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 şi completările ulterioare) 

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

rr 	,1:.. !.... 	.,...— 	. 	.... ___. __ 

1.1. Titular 	 (P962.7-C ..fiet' — s 	ect€ri.e) 
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1.2. SoVsotie 

1.3. Copii 
_ 

i 
2. Venituri din activit ăţi independente 

2.1. Titular 	
_ 

2.2. Sot/sotie _  

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular 
 

3.2. Sot/sotie 

4. Venituri din investi ţii 
4.1. Titular 

4.2. Sot/sotie 

5.1. Titular 	
_ 

5.2. Sot/sotie 

6. Venituri din activit ăţi agricole 

6 1. Titular 
 

6.2. Soţ/sotie 
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Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legb penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completă rii 

- 	 og, ă2oiţ   



?k ,  
DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata,   , având funcţia 

de 	  lâ Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 . domiciliul 

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal 	 deelara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

	

Nr. de părţi 	Valoarea total ă  a 
Unitatea 	 Calitatea de ţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 

— denumirea ş i adresa — 	 de acţiuni 	şi/sau a ac ţiunilor  

1.1 

Unitatea Calitatea deţinută 	_Valoarea beneficiilor 
— denumirea şi adresa  

5.1 Beneficiarul de con1ract numele, lnstituţia Proceduraprin Tipul Data Durata Valoam 
TAFilumeleklenumirea si adresa contractana careafust o3nIractuhri 1ncheierii contractului totalăa 
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denumirea şi 
adiesa 

Inaedinţat 
contraclul 

contacnilui connactului 

Soţisolie - 

Ru&degradulPaletinilarului 
...... ...... 

Socielâţicomemiale/Petsoană fizică  
autodzată/Asociatiifamiliale/Cabinete 
individuale, atinet anipte, socientli 
civileprofesionalesausocietăli civile 
profesionalecurăspuncierelimintare 
desfăşoadprofesiadeavocat/~izajii 
neguvematuentale/Funda ţii/AsociaţiF 

') Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendent ă. Se vor declara numele, denumirea şi adresa benefIciarului de contract unde, prin calitatea detinut ă, titularul, soţul/sotia şi rudele de gradul I obtin contracte, a şa cum sunt deftnite la punctul 5. Nu se declar ă  contractele societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreun ă  cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 5% din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor. 

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

Data complearii 

oppiin  
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