
/1-t ţă, 	ci‘ .5( )7z 

DECLARAŢIE DE AVERE 9(6~S 

Subsempatul/Subsemnata, ditiMigt z 	atige 617-1/W69---  , având funcţia 

de Mihr-e/n9  4Ţ-2- #C4fţeif-  la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

_CNP 	 , domiciliul,„ 

cunoscân• preveclerde art. 292 din Codul penal privind falsul 1n declara ţii, declar pe proprie•r ăspundere 
că  impreună  cu familia l)  deţin următoarele: 	 • 

*I) Prin familie se inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi 1n intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

I. Terenuri 
N 0 T Ă  : 	 • 

	

Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţari. 	 • 

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

• 	 *2) Lailitular" se. men ţ ioneaza,ju 	 rszuLbunutilor proprii, numele proprietarului (titularuI rsoţul/sopa, copilul), 
iar 1n cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N 0 T Ă  : 
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) spaţii comerciale/del 

producţie. 
*2) La "Titular" se menţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sontliso ţia, copilul), 

iar în cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehiculdautoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse 1nmatriculării, pohrivit legii 

•2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de arta ş i 

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

insumată  depăşeşte 5.000 de euro • 

• NOTĂ : 
Se Normen ţiona toate bunurile allate In proprietate, indiferent dac ă  ele se afla" sau nu pe teritoriul Rornâniei 

la momentul declarării. 

	

- 	 _ 

Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instrăinate 1n 

	

ultimele 12 luni 	 • 
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' 	3Alte active producă
toare de venituri nete, care Insumate dep

ăşese echivalentul a 5.000 de euro pe 

m: 	
......... 	

.... e-..-.. .... . .. . . . ........... . ............ 	
..................................... 

. ...................... 	
............................... 	

................. 

. .............................. 	
.......................... ... ...................... 	

.... .. 

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

V. •Datorii 
Debite, ipoteci, garanjii emise In beneficiul unui ter

ţ, bunuri achiziţionate in sistem leasing şi alte 

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

•  NOTA: 	
- 	

f-tn.nriare acumulate 1n străinătate. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven
ţionate fajă  de valoarea de piajă , din 

partea unor Persane, organizafii, sii -cfetăŢi CoIhettiale, regii autonome, companillsociet ăji naţionale sau _ 

institujii publice româneşti sau străine, incIusiv burse, credite, garanjii, decont ă
ri de cheltuieli, altele decilt 

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

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile ş
i tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 
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1V. Active financiare 	
■ 

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

inclusiv cardurile de credit, dac'a' valoarea insumat ă  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
vor declara inclusiv cele aflate 1n b'anci sau institu ţii flnanciare din străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echiva1ente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; • (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private cle 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 

--dtestora depWşfe -5.000`de edio 

N 0 T Ă  : 
• ce tinr derlara inclusiv investitiile si participările 1n străinătate. 

*Categortile indicate sunt: (1) hârtii de valoare detinute (tiduri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 

actiuni sau părti sociale in societăti comerciale: (3) imprumuturi acordate in nume personal. 
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_-- — 	
------- -- _ 

„ 
J-sr, 

:
-

1. Venituri ale declarantului si ale membrilor s ăi de familie, realizate in ultimul an fiscal inclieb 

0
, it art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific

ările si completările ulterioare) 

, 
•NOTA: 

•&' Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 

:1'W-~,`'i,
glulai  

4?).;ţK-t,;,-,:ţ_,*al< ,::05-ţt yi‘u... ,  .» SS:dtatrisiara ,tat t 

1. Venituri din salarii 	
_ 

EigEMSS
ţailla 

Ă/C~ i  4  W 'I 4 : i S  20 

vi , Iţy/aVed~lecil- ĂS 	111111~ 
1.2. Soţ/soţie 

 

VE # niiia,  "Wil illerSra 
:a 

allellaillillielliS  Iiiiimesmiame 

2. Venituri din activitaţi independente 

wmm"laam."1"1"1"111111111SSillil 
 

2-1-lar illiiiinSirailli~ 
 

22. So ţailmilmealle~allea  
leallariririlli"  

`din cedarea folosin ei bunurilor 

IVellitulalţ illeraaeffiall.iiiiiaillinalla  relliiiiiMin  
- 2.-So ţisolie _ _ 41111"" 

	
_ 

SES 
4. Venituri din investi 1 	

, 

4 l'iiiilisime  
illealliiiiin  Liiisems.2. SoVsoţie 	
emessliMISMIES 

Sataismi. Venifuri dinpensii 	miiiimsisme 

alilliiiSele" 
52. Soţ/soţie 	• er 	isimies , 	, 
sisi  
6. Venituri dinactivităţi agricole 

6.1. Titular 	 II 	elli 
emisiSmimai  

"11111111.11■""'m  iiiiiiss _immiseis 
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7. Venituri din premil şi din jocuri de 	roe- ----- -- 
casa 

7.1. Titular 

7.2. SoVsoţie 

7.3. Copii  

8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular 

8.2. SoVsoţie 

8.3. Copii 

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

Data completării 

_ 
_ _ 
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