
/0? 

Subsemnatul David Florin 
de Inspector de munca 

CNP 

DECLARATIE DE AVERE 

/u,k,Ae 
, având fiumcţia 

la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

, domiciliul Bucuresti, sector 

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

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

I. Bunuri imobile 

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

Adresa s u zona Catego 1a* Anul 
.. Suprafa ţa Cota- Modtd de 

Titu 	r 

- 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă.; (5) alte categorii de terem 
extravilane, dac ă  se află  in circuitul civil. 

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

2. Clădiri 

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

Adresa sau zona 	Categoria* 
,  

	

Anul„, 	C4:›ta- 	Modui de 

	

N 	 ! 	- , Ti ţularut-)  uprafatal 	-' 

	

., Diţ4rtg 	- difitălln4ir 	,-,.. 

_ _ 	 - 	- 
_ 
_ _ 
_ _ 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţii comerciale/c 
producţ ie. 

*2) La "Titular" se men ţionează, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţullsoţia, copilul) 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-pa4e ş i numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse inmatricul ării, potrivit legii 

atura r _____________ Nr de bucăţi Anui de fabrie.a ţie Modu ' 	 ,,., +, 	.,Jre 

Autoturism Dacia 1 2012 Vanzare-cumparare 

_. . . 

- 
- 

- - _ - - 

2. Bunuri sub formâ de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  
numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoa 
linsumată  depăşeşte 5.000 de euro 

N T : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul Români 

la momentul declar ării. 

III. Bunuri mobile, a c ăror valoare depâ şeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instră inate 
ultimele 12 luni 

Bra bunulai 	Data 	PiWiiiaire ear—e s-a- 	Forma 	 - :a.oarea 
imagw_ 	4. 4ăţrălăxăril  	itstrăinat 	 ^tistrătn*  ării•  
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IV. Active fmanciare 

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

NOTĂ : 
Se vor deciara inclusiv cele aflate in b ănci sau instituţii fmanciare din străinătate. 

3 , Itk8 	eare adm nistre«a lipuli" 	Valuta Desehts m a.uul 	SoldNaloare la z -t 
adresa acesteja 	 

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

2. Plasamente, investi ţii directe şi imprumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  insumată  a tutun 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările in străinătate. 

Emiteut titluisocietatea in eare persoana este 
. 

Ministerul Finantelor Publice 

Ti tir p 
Titluri de 

stat 

Număr de titiurit . 

460 

Valoarea totală  la zi 

46000 

_ 

_ _ - - 

_ 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); ( 
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi 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 
an: 

N () T : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in str ăinătate. 

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

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

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

---------- 
Creditor 	 Contmetat 1n an ţit 	Scadent la 	Valoare 

	

.   	_ 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţă  de valoarea de piaţă , d 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţ i naţionale s: 
institu ţ ii publice române şti sau stră ine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele dec 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeş te 500 de euro* 

r 	 -- - 
ei 	 tul a realizat veni 

_ 
Sutsa venitului: 
nunţele, adresa 

Serţ  iciut prestatiOblect 	1  
get_ 	 ator de venit 

- 

Venitul an 	I ,, measat  
1.1. Titular - 

- 

1.2. So ţ/so ţie - - - 

1.3. Copii - - - 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile ş i trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-le 

VII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate in ultimul an fiscal ffichei 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 
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e 	Vell t 

	

Cin 	a realizat 	ili 

	

._.._._ 	  
1 	rtmiltiri din s'alarti ....._.~.........._ 

Sursa venitului: 
numele, adresa  

meini prestatiObiettut ' Venitni anual 
generator de yenit 	Incasat  

i .1 . Titular David Florin Salariu/Dividende Contract de munca/asociat 22137 

Dgaspc/Consultanta Rm Ru/Far Contract de munca/asociat - 

1. . Soţ/soţ ie - - - 

1.3. Copii - - - 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/so ţ ie 

3 Venituri din cedarea folosinţei bunurilor _ 
3 l . Titular 

3.2. Soţ/so ţie 

4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensti 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/so ţ ie 

6. Venituri din activităţi agricok 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/so ţ ie 

Vtăltitt anual 
•Ineasat 

Cine a realizat venitul 
, 

Sursa venit-ului: 

de noroc 

, Servieiul p—r-esta-tinSiee u 

7. Venituri din premil şi din jocuri 
7.1. Titular 



Venituri din alte surse 

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

Data completării 

13.02.2018 
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DECLARATIE DE INTERESE 
71/2 4f774 ăo.t92,0  

C./ 
Subsemnatul David Florin 
de Inspector de munca 

CNP 

y/29,(  

	  , avândfuncţia 
la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

, domiciliul Bucuresti, sector 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara ţii, declar pe propria răspundere: 

t. Asociat sau ac ţionar la soeietăţi comerciale, companiiisociet ăţi 
affilkirj11~11km_ ş_-  " - 	i membru in asocia  -1,_~j,Aalai~1~1Willaggire____ 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - 

naţionale, 

Calitatea deţinută  

institu ii de credit, grupuri 

Nr. de părţi 	Valoarea totală  
sociale sau 	părţilor social< 
de acţiuni 	şi/sau a acţiunil 

1.1 Consultanta RM@RU  SRL -Bucuresti sector 4 asociat 11,54 	60 lei 

— 

..-V- 	Ă.,-1:4-,...... 	.i., 	.... 	-./..... 	,.,.., 	....;z:,....„.1„, 	A... 	,..,...A............,,, 	....... ;.'....1,...i.....,,, ,.....,. 	..,...... 4,..,,,. 1 	... i .. 	......... 	»..:i..1"-i';'... , 	'' 	:.....Y:, li - 

,regulor autonome, ale compaurtiorisociet ăţdor na ţionale, ale krist-ituţillor de eredit, ale grupunlor de intr eiwk 
liffillaălţ ,  me_..~9,11112FALULLIMffl-wr (wl ale algt1;  

Unitatea 
- denumirea şi adresa  - 

4rgakki~  ă«21~31,40-M*0" 
Calitatea de ţinută  

.  

Valoarea beneficiilor 

2 1 	 

'44„ 	, gA. kjAgsg4nţL.Î _.41 ty fieso44 	rptotia"WigleAilsau 
3 .1 	 

sindiea e 

---- ------ ------ 

- -4:4;:alii-atea de—Me-m—bru irt or--jaoele d 
'de'rfuigjiWruk,la!tkit~" tice> funeţ4k d«inută  .. 
4 1 	 

şi denumirea  ,Pg&hiihffit_ 
oi, retribuite Sau neretribu 

, 	, 

— 

consulta—nţă  şi-e-ivile,—obţi-n-Ute 
publice rmantate de la 

cu capital de stat sau unde 
,..........., 	. 

ntracte, mclusiv cele do asisien ţă  
derulare iin timpul exercitărli 

r stat, local şi din fonduri externe 
,,,ffilho.kr.k.e,12L.... jar miuoirjr:____ 

5.1 Beneficiaruldec-ontractnumele, 
prenumeledenumha şiadresa 

juridică , consultantă  juridică , 
funcţillor, mandatelor sau demnit ăţilor 
ori incheiate cu societăţi comerciale 

  ....,.,...,.,, 	.,.._ 

ori at'i 
bugetui 
statul 1 

Instiluirt 
contractantă: 

Pfficeduraprin 
eareafost  

Tipul 
contactului  

Daia 	arala 
inciriedi 	contractului 

Valoar 
totală  

1 




