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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnatul 	 CATALINOIU I. MIHAI AZMUN 	 , avănd functia 
de INSPECTOR DE MUNCA 	 la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 , domiciliul 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 1n declaratii, declar pe proprie r ăspundere 
că  impreună  cu familia" detin urmatoarele: 

*1) Prin familie se In ţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi 1n Intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

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

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) tuciu de ap ă ; (5) aIte categorii de terenuri 
extravilane, dacă  se află  1n circuitul civil. 

*2) La "Titular" se mentionează , in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, satuliscrtia, copilul), 
iar in cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi munele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 

Adr 	Sa zon Categolia* 
Anut 

dobăndirii 
- 

SuP—
rafa

'
f  

parte _ 
ota-  

dolitindire - - 
T' 	and 	1  

i  

BUCURESTI apartament 2002 47.16 100% Contract v-c Catalinoiu Mihai 

_____ 



Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spatii comerciale/dt 
producţie. 

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

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

care sunt supuse inmatricul ării, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă  de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, eolectii de artă  şi 
numismatic ă , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a c ăror valoare 
1nsumată  depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dac ă  ele se afl ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

III. Bunuri mobile, a c ăror valoare dep ăşeş te 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instră inate in 
ultimele 12 luni 

Natura bunului 
fostrăinat 

Data 
instra-inării 

Pcrsoana către eare s-a 
instrăinat 

Forma 	- 

instrainaru Valoa rca  

—___ 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investilii, forme echivalente de economisire ş i investire. 

inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea Insurnată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n b ănci sau institutii flnanciare din str ăinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi ţii 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 Imprurnuturi acordate, daca valoarea de pia ţă  insumată  a tuturor 
acestora depa şeş te 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investibile şi particip ările 1n strătnătate. 

Emitent titlutsocietatea in earepenoana este 
onar sau asociattbeneficiar de im ntmut 

Numar cle tithwit 
cota de 	artid • re a 

*Categoriile indicate sunt: (1) hărtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţium); (2) 
acţiuni sau parţi sociale în societăţi comerciare; (3) nnprumuturi acordate in nume personal 



3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care insumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro p 

an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv ce1e aflate in str ăinătate. 

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

asemenea bunuri, dac ă  valoarea fnsumant a tuturor acestora dep ăseş te 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv pasivele fmanciare acumulate 1n str ăinătate. 

- 

UNICREDIT BANK 	 2010 	 2040 	 41000 EUR 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate faj ă  de valoarea de piat ă , din 
partea unor persoane, organizatii, societ ăti comerciale, regii autonome, companii/societ ăti nationale sau 
institutii publice românesti sau str ăine, inclusiv burse, credite, garantii, decont ări de cheltuieli, altele deck 
cele ate angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat veititul 
Sursa venittdui: 
numele, adresa 

Serviclul preStatfObieduL 
generator de venit 

Venitulanuaţ  - 

Inensat 
----------ki:Litular 

1.2 Sopsope 

1.3. Copn 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi tratalale uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al I blea 



VII. Venituri ale declarantutui şi ale membritor săl de familie, realizate in uttimul an fiscal incheia 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codut fiscal, cu modific ările si completarile ulterioare) 

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

I. Venituri din salarii  

1.1. Titular SALARIU 

CATALINOIU MIHAI ITM BUCURESTI ANGAJAT 20.672 

1.2. Soţisaţie SALARIU 

CATAL1NOIU MIHAELA TBI CREDIT ANGAJAT 44.340 

1.3. Copii 

2. Venituri din activitap mdependente 

2.1. Titular 

2.2. Solis. 'e 

3. Venituri din eet •A ,  .a folosintei bunurilor 

3.1. Tttular 

3.2. SoPsolie 

4. Venituri din investitii 

4.1. Titular 

4.2. Sotisoţie 

5. Vent uri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Sotisope 

6. Venituri din activităti agricole 

6.1. Titular 

6.2. Sopsotie 



.. 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.-1-„Ţitular 

7.2. SoVsoţie 

7.3 Copii 
------------...„.. .., 

8. ituri din alte surse  "------......__,„__,,,_, Ven

8.1. Titular 

8.2. SoVsoţie 

 

-------....., 

8.3. Copii 
CATALINOIU ANDREI ALOCATII 1008 
CATALINOIU RADU ALOCATII 1008 

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

Data complet ării 

30,  0 ,  0$0/1--'  


