
iănd funcţia 

A/j  

DECLARATIE DE AVERE 

CNP 	 , domiciliut 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind fahar?în dedaratii, declar pe proprie nIspundere 
că  Impreun ţi cu familian  deţin următoarele: 

• 1) Prin familie se Inţelege soţulisoţia şi copiii aflaţi 1n Intreţirlerea acestora 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
1,f0Tit: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte plui. 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap5; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se află  Tn circuitul civil. 

*2) ta "Titular" se luea ţioneazain cazul bunurilor proprii, Wurnele proprietarului (titularut -  soţul/soţia;  
iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele copr4prietarilor. 

• 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) cas ă  de vacanta; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La "Titular" se mentioneva 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietandM (titularul, sotullsotia, copilul), 
iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

U. Bunuri mobile 
1. Autovebicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, salupe, iabturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuselmnatrienbirii, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă  de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, coleepi de artă  şi 
numismatică, obiecte eare fac parte din patrimoniul cultural nationttl sau universal, a c ăror valoare 
fusumată  depăşeste 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritorbd Romaniei 

la momentul declarării. 

IIL Bunuri mohfle, a ciiror valoare depăseşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Instrăinate 1a 
ultimele 12 iUlli 



IV. Active financiare 

I. Conturi ni depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investire, 
iaclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea Insumată  a tuhtror actstora depăseste 5.000 de ettro 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele afiate in b ănci sau instituţii financiare din stAinătate. 

•Categoriite indicate sunt: ( ) cont curent sau echtvalente (inclustv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investipi sau echivalente, inclusiv foncluri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investitti directe ei Imprumuturi acordate, dacă  valoarea de plată  Insumată  a tuturor 
acestora depămete 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţifie ş i participările în străinătate. 

•Categoriile indicate sunt: (1) hărtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale in societăţi comerciak; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 
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3. Aite active producătoare de venituri nete, care Insumate depasesc echivalentul a 5.000 de earo pe 
011: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in str ăinatate. 

V. Datorii 
Debite, ipoted, garantii emise 1n beneficind unui tert, bunuri achizitionate în sistera leasing si a1te 

asemenea bunuri, dată  valoarea 1nsumată  a taturor acestora dep ăseste 5.000 de enro 

NOTA: 
Se vor deelara inclusiv pasivele financiare aeumulate in str ăinătate. 

VL Cadourt, servicii san avantaje primite gratuit sau subventionate fată  de valoarea de piată, dio - 
partea unor persoane, organizatfi, socter ăti comercide, regiă  autonome, companiUsocietăll nationale sau 
institutli pubtice romanesti sau străine, inclusiv burse, credite, garantil, decontări de cheltuleti, attele decit 
cele a1e angajatorului, a căror valoare individudă  depătseste 500 de euro* 

*Se exceptzazit de la declarare cadourile şi trataţide uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 114ea 

4 



VII. Venituri ale dedarantului şi ate membrilor aiii de tamilie, reanzate 1n ultimu1 an fiscal Incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind CoduIfisca1, cu modific ările al compIetările ulterloare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainătate. 

1.1. Titular -~`'•,-) \7ti■ t3z-k5. -3'  , 0,t45 (.4C ';_o...‘),c.,L.‘, I (,,ţ-; Ila  

i 
1.2. Solisolie 

7 
 

13. Copil yţţf  

/ 
12 Venituri din activităti indevendente 

2.1. Titular 

7 
 

/ 
2.2. Sogsope / / 
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Prezenta deebtra ţie constkuie act public si răapund potrivit legh penale peatru luezactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menponate. 

Data completărd 
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#170700-7t2a7 

DECLARATIE DE INTERESE 

SubsemnatuVSubsemnata, 	- k Q..}.. 0.": 	\\\ ae 5,-•-)  c.., -..\ LL-'‘-‘ ‘43■Nta. 	, arând functia 

de 	\\ -\ S-cks-19‘c.._ te-  ‘N. - ."--"-C-c.. 	la inspectoratut Teritorial de Munca Bucuresti 	, 

CNP 	 , domiciliul 

-cunoscand prevedertle art. 292 din Codul penalprivind falsul in declaratii, deelar pe propria rdspluidere; 
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inţlivicluale,cabineleasxkşz, sccietăţi 
civilemoksiowlesauszcietăţidinle 
pmfesionaleculăspuiricieht cate 

1)  Prin mde de gradul I se Inţelege părinţi pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendentă . 
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitate,a de ţinută, titularul, 

soţullsoţia ş i rudele de gradul I ob ţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. se declar ă  contractele 
societătilor comerciale pe actiuni lacare declarantul linpreun ă  cu solul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 
5% din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dob ăndire a actiunilor. 

Prezenta declarape constituie act public si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
- caracterul incompIet al datelor men ţionate. 

Data completării 
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