
Subsemnatul/Subsemnata, 
de 	AţS5k=e7.0,Q.,  

CW/ ('9 1/.4  L  
la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

v auu 11/1191a 

DECLARAŢIE DE AVERE 

CNP 	 , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe proprie răspundere că  impreună  cu fami1ia deţin următoarele: 

*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. 

Anui Adresa sau zona 	Categoria* 	A Suprafaţa 
 	arp_t_e_ 

Cota- Modul de 
dobândire Titularull) 

* 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 bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soţia, copilul), iar in cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spaţ ii comerciale/de 
producţ ie. 

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

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

care sunt supuse Inmatricul ării, potrivit legii 

Natura 	ţ 	Marca 
	

I Nr. de bucăţi I Anul de fabrica ţie j Modul de dobândire I 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  ş i de cult, colec ţiii de artă  ş i 
numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare 
insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

Descriere sumar ă 	I 	Anal dobândirii 	l 	Valoarea estimată 	I 

III. Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile instră inate 1n 
ultimele 12 luni 

Natura bunului 
instrăinat  

Data 
instrăinării 

Persoana către care s-a 
Instrăinat 

Forma 
instrăinării Valoarea 

..e,e c,,, ,./- ,2----7_,, e 

,3  
ici-  c ,(e ■4',,, c4o,  (4-?v-  42. 09,.2,3 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in b ănci sau institutii financiare din str ăinătate. 

Instituţia care administrează  
ş i adresa acesteia •  

Tipul* Valuta Deschis i'n anul Sold/valoare la zi 
.:C..,. 	-- 	'--,-, , 	7dhi---,&,., ,e" ___,e,,,..  

i(c. 

*Categoriile indicate sutzt: (I) cont curetzt 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 ş i Imprumuturi acordate, dacă  valoarea de piaţă  Insumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv investitiile ş i particip ările in stră inătate. 

ramitent titlu/societatea In care persoana este
acţionar sau asociatibeneficiar d e imprumut  • Tipul *  Număr de titluri/ 

cota de participare Valoarea totală  la zi  

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) i'mprumuturi acordate în nume persotzal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str ă inătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise în beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate 1n sistem leasing ş i alte 

asemenea bunuri, dac ă  valoarea Insumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

22 ,97 ş-r--.4-41'L'N 	, • ■4-A,  k ,),9 04).42  

_ 
.>--''''---- 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţ i comerciale, regii autonome, companii/societ ăţ i na ţionale sau 
institu ţii publice române şti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţ ii, decontări de cheltuieh, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ă.ror valoare individuală  depăş eşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

1.1. Titular 

1.2. So ţ/so ţ ie 

1.3. Copii 

*Se excepteaz ă  de ia declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-lea. 
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VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor s ă i 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 str ăinătate. 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Vemtni anual 
incasat 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

C iii v,  ( / 	',/ 4- t ( ,,Q,, c., 4. 1 7-  ' 41 	,f26 67,' C- ZI 	» 41  C'% 	'..Q 	/ t...)4s.  3::3 	; 4d7/ 

1.2. Soţ/soţie  

/ 1.3. Copii 

2. Venituri din activit ăti independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/so ţ ie 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/so ţie 

4. Venituri din investi ţli 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/so ţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/so ţie 

6. Venituri din activit ăţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/so ţie 
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Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 
Nume, adresa 

Serviciul prestatiobieetul 
generator de venit 

Venitul anual 
inc.asat 

7. Venituri din premii ş i din jocuri de noroe 

7.1. Titular 

7.2. Sot/so ţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/so ţie 

8.3. Copii 

Prezenta declara ţie constituie act public ş i răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data complet ă rii 
	

Semnătura 

/(, ,k4  



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subse~tul/Subsemnata, 
de  

CNP 

c) #7 ţţ (r v/1-C6-)2/ 	 , având functia 
la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

, domiciliul 	 , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in deelara ţii, declar pe propria r ăspundere: 

i 1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, institu ţil de credit, grupuri de i 
intes econornic, precum şi rnembruln asoclaţii, funda ţli sau alte organizaţii  neguvernamentale: 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - Calitatea de ţinută  

Nr. de părţ i 
sociale sau 
de ac ţ iuni 

Valoarea total ă  a 
părţilor sociale 

ş i/sau a actiunilor 
1.1 ...... 

ale 
de interes 

de conducere, 
naţ ionale, 

orl ale altor 

- 

2. Calita-tea-de membru in organele 
, regillor autonorne, ale companlilor/soclet ăţilor 
econornic, ale asoela ţillor sau funda ţlilor 

Unitatea 
- denumirea ş i adresa 

a'  dministrare 

organizaţkl  
ale institu ţlilor 

şi eontrol ale societăţilor cornerciale, 
de eredit, ale grupurilor 

neguvernamentale: 

Calitatea deţ inută  Valoarea beneficiilor 

2.1 	  

3. Calitatea de mernbru in cadrul  asocia ţiilor profesionak şiisau sindicale 
3.1...... 

3' ,k/ 3 	in ,--, 	 -- 	 (2)-24 e cu Y-Li,4 

. 4. Calitatea de membru in organele de conducere, 
deţinute 'in cadrul partidelor politice, func ţla deţinută  
4.1 	 

administrare ş i control, retribulte sau neretribuite, 
şl denumirea partidului politic 

t 5. Contraete, inclusiv cele de asisten ţă  jurldică , consultantă  jurldică , consultanţă  şi civile, obţinute ori aflate i 	 I 1n derulare in timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnit ăţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local ş i din fonduri externe orl inehelate cu societ ăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/minoritar:  
5.1 Beneficiaml de contract: numele, 

_prenumeleidenumirea şi adresa  
Instituţia 

contractantă  
Proceduraprin 

care afost 
Tipul 

contractului 
Data 

încheierii 
Durata 

contractului 
Valoarea 
totalăa 
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denumirea şi 
adtesa 

incredinţat 
contractul 

contractuh ccstactulu 

Soţ/9*......- ... — 

Rud3 degradul I" ale titulamki 
****** •••••• 

Sociegicornacialel~fizidt 
autoriăffilAsxiaţifamiliale/Qibinete 
individuaie,cabineteasociate, societNi 
civilepmfesionalesausocietălicivile 
~cnalecutăspunderelinitatăcate 
destăşoarăprofesiadeavocat~i 
neguvemamettale/FundaţiVAsociaţii4  

1)  Prin rude de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendent§ şi copii pe linie descendentă. 
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

splkdiso,ţţa şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt defmite la punctui 5. ti-u se :cleciară  contracteie 
socktătilor comerciale pe actiuni la care declarantut Itnpreun ă  cu sotulisotia si rudelede graddidetin mai .putin de 
5% din capitaiu1 social al societătii, indiferent de modul de dobăndire a actiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 
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