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DECLARATIE DE AVERE -£r-Cri% ofir>V4 

SubseentalWSubsemuata, 	Ndomc • c brw .elif 1-94-einf€-Lit 	 , avănd funcţia 
de br9~ se 	A-Ifila 	la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 	, 

CNP 	 , dondciliul 

cunoscănd prevederzle art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, decLir pe proprie r ăspundere 
că  impromă  eu famillan  depn următoarele: 

*1) Prin famihe se imelege sotul/sotia şi copiii aflaţi 1n Intreţinerea acestora. 

L Bmauri imobile 

1. Terenori 
N 0 TA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate In alte ţări. 

• Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) atte cmegorti de terenuri 
extravilane, dacă  se allă  în eircuital civil. 

*2) La "Titular" se men ţionează, (n cazul bunurilor proprii, numele proprietamlui (titutand, sotuthogn, copilul), 
iar in cazul bunurilor In coproprietate„ cota-parte şi ntunele coproprietarilor. 

2. Cladiri 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 



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

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

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

care sunt supuse Inmatriculării, potrivit leii 
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2. Bunuri sub formă  de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art ă  si de cult, colectii de artă  şi 
numismatieft, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a c ăror valoare 
Insumată  depăseşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dac ă  ele se aftă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarkii. 

m. Bunuri mobile, a căror valoare depăseste 3.000 de euro flecare, şi bunuri imobile Instrăinate in 
ultimele 12 luni 



IV. Active financiare 

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investipi, forme echivalente de economisire si investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea Insumat ă  a tuturor acestora dep ăseste 5.000 de euro 

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

-- 

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

2. Plasamente, investipi directe si Imprumuturi acordate, dac ă  valoarea de pia ţă  Insumată  a tuturor 
acestora depăseete 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investitifie şi parăcipările in străinătate. 

F 

*Categoriile indicate sunt: (1) hărtii de valoare deţinute (titluri de stat, certijicate, obligaţium); (2) 
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comercia1e; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 



3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care Insumate dep ăşesc echivalentuI a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n str ăinătate. 

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

asemenea bunuri, dac ă  vaIoarea Insumată  a tuturor acestora dep ăşeste 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate 1n str ăinătate. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fat ă  de valoarea de piată, din 
partea unor persoane, organizatii, societ ăti comerciale, regii autonome, companii/societ ăti nationate sau 
institutii publice românesti sau străine, inclusiv burse, credite, garantli, decontări de cheltuieli, altele dedit 
cele ale angajatoruIni, a c ăror valoare individuală  depăş eşte 500 de euro* 

1.1. Titular 

1.2. SoYsofie 

1.3. Copii 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile ş i tratarzile ztzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea. 



VII. Venituri ale declarantului ai ale membrilor săi de familie, realizate In uItimul an fiscal 1ncheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările ai completările utterioare) 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinntate. 



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

Data completării 	 Semordura 
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