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DECLARAŢ IE DE AVERE- rectificare 

26cşir (-4 T1  V t 

Subsentuata, 	 CHEMUS I . MONICA 	 , av ă nd functia 

de INSPECTOR DE MUNCA 	 la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 , (Iomicibui 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în decIaratii, declar pe proprie r ăspundere 

că  impreun ă  cu familia l)  delin urm ă toarele: 

*1) Prin familie se inte1ege so ţul/sotia ş i copiii atla ţ i îri intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

I. Terenuri 
N 0 T : 
Se vor declara inclusiv ceIe aflate in alte t ă ri. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dolAndirii 
Suprafata 

Cota- 

parte 

Modul de 

dobăndire 
Titularul l)  

'omuna 23 August

ud. Constanta 
2003 1700 m 2  1/1 Mostenire sot 

Ghemus Vlad 

(sot) 

:omuna VaIeni 

ud. Olt 
2003 

s 
1150 m - 

1/2 
Vanzare- 
cumparare 

Ghemus Vlad 
Ghemus Monica 

:ornuna Valeni

ud. Olt 
5 2009 4400 m 2  1/1 

Vanzare- 

cumparare 

Ghemus Vlad 

(sot) 

'omuna Fantanele

ud. Sibiu 
5 2009 350 m 2  111 Mostenire sot 

Ghemus Vlad 

(sot) 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricoI; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terenuri 

extravilane, dac ă  se afl ă  in circuitul eivil. 

*2) La "Titular" se men ţ ionează , in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularal, solul/sotia, copilul), 

lar în cazul bunurilor in coproprietate. cota-parte si nume1e coproprietarilor. 

2. Clădiri 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţă ri. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobăndirii ._ 
Suprafata 

Cota- 

parte 

Modul de 
dobăndire 

Titularul2) 

Bucuresti , 

Sectorul 4 
1 1 985 65 m2  1/1 

 Cumparare 

ICVL 

Ghemus Vlad 



Lategornle indicate sunt: (1) 4artament ., (2) casă  de locuit (3) cas ă  d vacantk (4) spa ţ ii comerciale/de 
productie. 

*2) La "Titular" se mentioneaz ă , in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (fitularul, sotul/sotia, 
iar in cazul bunurPor In copropUietate, cota-parte si numele coproprietarilor. 

l. Bunuri mobile 
1. Autovebicule/autoturisme, tractoare, ma ş ini agricole, şalupe, iahturi ş i ite mijloace de transport 

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăţ i Anul de fabrica ţ ie Modul de dobândire 

Autoturism Dacia 13 I 0 I 1984 
Act vanzare-curnparare 

Autoturism PEUGEOT 206 1 2007 
Act vanzare-cumparare 

(second-hand) 
Remorca Speciala 02 KNAUS 8203 I 982 

Ael. vanzare-cumparare 
(second-hand) 

Autoturisi SKODA — ..... I 2006 Act vanzare-curnparare 

I 	 asa_losio 	 i 	 i 	 i 	(second-hand 	1 
2. Bunuri sub form Ă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  ş i de cult, colec ţ ii de arta ş i 

numismatica, obiecte care fac partc din patrimoniul cult u ra I na ţ iona I sau universa I, a caror valoare 
însumat ă  depăşeş te 5.000 de euro 

N T : 
Se vor mentiona toate bunurile atlate în proprietate, indiferent dac ă  ele se atl ă  sau nu pe teritodul Rom ăniei 

la momentul declarării. 

Descriere sumar ă 	 Anul dobâ ndirii 	 Valoarea estintata 

111. Bunuri mobile, a caror valoare depase ş te 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri i,nobile instrainate în 
ultimele 12 luni 

Natura bun ului 
instră inat 

Data 
Instră ină rii 

Persoana catre care s-a 
înstră inat 

Forma 
instră ină rii 

Valoarea 



IV. Active fivanciare 

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

inclusiv cardurile de credit, dacii valoarea insumat ă  a tuturor acestora dep ăşeş te 5.000 de euro 

N 0 T Ă  
Se vor declara inclusiv cele arlate in b ănci sau institutli financiare din str ă in ă tate. 

Institu ţ ia care administrează  
ş i adresa acesteia 

Banca-Bncuesti 

Banea -Bucuresti 

Tipur 

2 

2 

Valuta 

euo 

lei 

Deschis in anul 

2 007  

2008 

Soldivaloare la zi 

3000 

10.000 

- 

*Cuiegoriile indicole 	 corn cureni sou echivatente (inclusiv card); (2) depozil bancur .SVM 

echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivolente, inclusiv fonduri privute de pensii sau alte sisteme cu 

ocumulure (se vor declara cele cderente unului fiscal anierior). 

2. Plasamente, investi ţ ii directe ş i împrumuturi acordate, dac ă  valoarea de piată  Insumat ă  a tuturor 

acestora dep ă seş te 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv investitiile ş i particip ările 1n stră inătate. 

Emitent titlu/societatea In care persoana este Numă r de titluri/ 
Tipul* 	 Valoarea total ă  la zi 

ac ţionar sau asociat/beneficiar de imprumut 	 cota de participare 



*Calegoride indiccde suni: ( ) hdrtii de valoare ‘letinwe Onluri de stad certificate. oblisopund: (2) 
actiuni saupă rp sociale in socielăti comercidde; (3) imprumuturi acordaie in nume personal. 

3. Alte active producă toare Je venituri nete, care 1nsumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 

Se vor declara inclusiv cele aflate tr, str ă in ă tate. 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garantii emise în beneficiul unui tert, bunuri achizitionate în sistem leasing si alte 

asemenea banuri, daca valoarea Msumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro 

NOTĂ : 

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in stră ină tate. 

Creditor 	 Contractat 1n anul 	Scadent la 	 Valoare 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratult sau subventionate fal ă  de valoarea de pia ţă , din 

partea unor persoane, organizatb, societati comerciale, regii autonome, compandisociet ăţ i na ţ ionale sau 

institutii publice rom ă nesti satt straine, inclusiv burse, credite, garan ţ ii, decont ă ri de clleltuieli , altele dce ă t 

cele ale angajatortdui, a caror valoare individuala dep ăseste 500 de euro" 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 

generator de venit 

Venitul anual 

incasat 

1.1. Titular 

1.2. So ţisolie 

I 3. Copii 

*Se exceplează  de declarare cadourde i iratcpPle uzuale primne din parlea rudelor de graduI I i al I 1-lea 



VII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate în ultimul an fiscal Incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privincl Codul fiscal, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate. 

Cine a reatizat venitul 
Sursa venitutui: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat lei 

I. Venit.uri clin salarii 

1.1. Titidar 

GHEMUS I. MON1CA 
Inspectoratul TeritoriaI de 
Munca Bucuresti 

salariu 29856 

1.2. SoI/sotie 

GHEMUS VLAD Oficiulde Stat pt Inventii si 
Marci 

salariu 
IS.on0 
ermt,Iickwi.ti-atcY 

1.3. Copii 

2. Veni/uri din activit ăţi independente 

2.1. Titular 

2.2. Sot/sope 

3. Jeniiuri lin cedarea folo.s.i tei Ini 	wilor 

3.1. Titular 

3.2. Sot/sotie 

4. Venituri din inve. 	ţii 
4.1. Titular 

4.2. Sol/sotie 

5. Vennuri dinpensii 

5.1. Tit 	lar 

5.2. Sol/solie 

6. Venituri din activitâri agiicoLe 

6.1. Titular 

6.2. SoEsotie 



Sursa venitului: 
Cine a realizat venitul Nume, adresa 

Serviebd prestat/obieetul 
generator de venit 

Venitul anual 
îneasat lei 

7. Venituri dinpremii ş i dinjocuri de noroc 

7.1. TOular 

7.2. So ţiso ţ ie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 

8. I. TOular 

GHEMUS I. MONICA 

8.2. Sol/solie 

8•3• Copii 

Prezenta declara ţie constituie act public si rtispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelur mentionate. 

Data completarii 
(rectificarii 	

Semnatura 

05.07.2017 


