
DECLARAŢIE DE AVERE 	 k 

SubsemnatultSubsemnata, 	DRAGNE I. LIL1ANA 	 , având funeţia 
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA 

de INSPECTOR DE MUNCA 	la BlICURESTI 
, domiciliul 

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

*1) Prin familie se Inţelege soţul/soţia ş i copiii aflaţi in Intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1.Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele allate in alte ţări. 

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

*2) La "Titular" se men ţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, solubso ţia, copilul), 
iar 1n cazul bunuri1or 1n coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

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



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

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

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricoIe, şalupe, iahturi şi alte rnijloace de transport 

care sunt supuse InmatricuIării, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă  de metale prerioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, coIecrii de artă  şi 
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 mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentui declarării. 

III. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile Instră inate în 
ultimele 12 luni 



IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investitii, 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 declara inclusiv cele aflate 1n bănci sau institutii finanelare din străinătate. 

*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, investilii directe ş i imprumuturi acordate, dac ă  valoarea de pină  Insumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv invest ţie şi participările 1n străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hărtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, ohligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personat 



3. Alte active produc ă toare de venituri nete, care insumate dep ăsesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

N 0 T : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii emise în beneficiul unui tert, bunuri achizitionate 1n sistem leasing si alte 

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

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

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fa ţă  de valoarea de pia ţă, din 
partea unor persoane, organizatii, societ ăţi comerciale, regii autonome, companfirsociet ăţi nationale sau 
institutii publice romănesti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, aIteIe decă t 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăseste 500 de euro* 

1.1. Titular 

1.2. SoVsofie 

1.3. Copii 

*Se excepteaza de la declarare cadourile şi trataţille uzuale prinnte din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea. 

VII. Venituri ale deelarantului si ale membrilor să i de famfile, realizate 1n 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. 

1. Venituri din salarz 

1.1. Titular 

Dragne I. LILIANA 	 I.T.M BUCURESTI SALARIU 19.678 LEI 

1.2. Soţ/soţie 

DRAGNE GEORGE 

SC G.B.R SRL 
SC ASSIAM EXPERT 

COMPANY SRL 
SC STAR CURIER LOGISTIC 

SRL 
SC CREDIT INVEST IFN 
SC ML INVEST 2002 IFN 

SC STAR CURIER 
MANAGEMENT SRL 

SALARII 37.663 LEI 

1.3. Copii 

2. Venituri din activitiai independente 

2.1. Titular 

2.2. SoVsoţie 

3, Venituri din cedareafolosinţei bunurdor 

3.1. Titular 

3.2. SoVsoţie 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 



6. Venituri din 

6.1. Titular 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
7.1. Titular 	 _ 

7.2. Soţisotie 	

8. Venituri din alte surse-
8.1. Titular 

DRAGNE GEORGIA N1COLA 
ALOCATIE DE STAT 	1.008 

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

Data completării 
Semnătura 
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