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DECLARATIE DE AVERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	L;  

de (A;.‘Am A:k4re r#4,7A4'‘I e- 114~ t.'‘ 	la Inspectoratul 

CNP 	 , domiciliul 

  

, având func ţia 
ritorial de Munca Bucuresti 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 1n declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 

că  impreună  cu fami1ia deţin următoarele: 

*1) Prin familie se In ţelege so ţtil/soţia şi copiii aflaţ i in Intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria_* 
— 

Anul 

(.) 

Cota- 

. ,4 ţ 

 

Modul de Titularul I)  

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

extravilane, dac ă  se afl ă  In circuitul civil. 
*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. 

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii ' 
Suprafata 

Cota- 
 parte 

Modul de 
dobândire 

'Titularul 2)  

. 	 t ___  ........»-L .. 	--- 

, •-- ( 	C ,•,.. t• 4 4' f., 	1,. '::.- , C:' t", : .  '''"" '''' • 	i 'ls-k:'  ' 
__ 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacan ţă; (4) spaţii comerciale/de 

produc ţie. 
*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. 

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

care sunt supuse Inmatriculării, potrivit legii 

Natura Marea Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modui de dobândire 

/?)M tĂ/' _ , 

2. Bunuri sub form ă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  ş i de cult, colec ţii de artă  ş i 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 

1nsumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

Descriere sumară 
	 Anul dobândirii 

	
Valoarea estimată  

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Instrăinate In 

ultimele 12 luni 

Natura bunului 	Data 	Persoana către care s-a 	Forma 

instrăinat 	instră inării 	instrăinat 	 instră inării 

—1 
1 	 i 	 

Valoarea 

    



IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i investire, 

inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea Insumat ă  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate In b ănci sau instituţii financiare din străinătate. 

Instituţia care administreaza 	Tipul* 	Valuta ţ  Deschis 1n anul 	Soldivaloare la zi 
si adresa acesteia 

*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 imprumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  insumată  a tuturor 

acestora depăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T : 
Se vor declara inclusiv investi ţ iile şi particip ările 1n străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hărtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 

acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

3 



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

an: 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele afiate in str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise in beneficiul unui terţ, bunuri achizi ţionate In sistem leasing şi alte 

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

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

Creditor 

ţ /,9  

Contractat in anul Sc,adent la Valoare 

  

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 

partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţ i naţionale sau 

institu ţii publice româneşti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 

cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuara depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul 

1.1. Titular 

Sursa venitului: 
numele, adresa  

Serviciul prestat/Obiectut 
generator de venit 

Venital anual 
incasat 

1 

1.2. Soţ/sotie 

1.3. Copii 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradid I ş i al 1143a. 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor să i de familie, realizate In ultimul an riscal 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 ă inătate. 
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Prezenta declara ţ ie constituie act public si r ăspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor men ţ ionate. 

Data complet ă rii Semn ă tura 

 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata,   , având functia 
de 	  la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 , domiciliul 

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

Asociat sau ac ţionar la societăti comerciale, companii/societăti nationale, institutii de credit, grupuri de 
teres economic, precum_ ş i  maikruln asociatil,bathassu alte organizlaiimes~  

Nr. de părţ i 	Valoarea total ă  a 
Unitatea 

Calitatea de ţinută 	sociale sau 	părţilor sociale 
- denumirea ş i adresa - 

de acţiuni 	şi/sau a ac ţ iunilor  
1.1 	 

de membru in organele de conducere, administrare şi con I ale societă  r comerciale, ale 
iilor autonome, ale companiilor/societătilor nationale, ale institu ţiilor de credit, ale grupurilor de Interes 

ummic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organiza ţn neguvenumentale:  
Unitatea 

Calitatea de ţinută 	Valoarea beneficiilor - denumirea ş i adresa - 
2.1 	 

eadrul asocia ţiilor profesionale ş i/sau sindicale 
3 .1...... 

   

    

_  	 
membru 1n organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribulte 

ul partidelor politice, func ţia deOnutit şi denumirea partidului politic  
4.1 	 

5. Contracte, inclusiv cele de asistentă  juridică , coitsultantă  juridică , consultantă  şi civile, oblinute ori aflato 
In derulare In timpul exercit ărit functiilor, mandatelor sau demnit ătilor publice finantate de la bugetul di 
stat, local ş i din fonduri externe ori incheiate cu societilti comerciale cu capital de stat sau unde statul est 
actionar majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract: ntrnele, Institutia nocedura prin Upul Dard Durata 	Valoarea 
ptenumeleidenumirea şi adiusa  contmcmă: ctie afost amtractului îiirii contractului I 	totalăa 

1 



denumirea şi I inaech¥ 
adresa 	I corkactul 

So3ţIsoţie • • • ..... •• • •... 

detitulatului 

Societăţioomeniale/Persoanăfizică  
atotiztgAsociaţii familiale/Cabinee 
individuale,cubineteasociate, societtO 
dvieprofesionalesausociet ăţicivile 
izofesionale curăspundae limitatticzre 
destăşoadircofesiadeawcat/Orffizajii 

Prin rude de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendentă. 

Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinutiţ, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 

societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul Impreună  cu sotul/sotia si rudele de gradul 1 detin mai putin de 

5% din capitalul social al societ ătii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menOonate. 

Data completării 
	

Semnătura 

.2,4 , 	- 	 ..Q:w.‘orţgAt 
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