
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatultSubsemnata, 	Gheorghe V. Leonardo - Mihail 	 , avănd funcţia 
de Inspector de munea 	 la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 , domiciliul 

cunoselind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 1n declaratii, deelar pe proprie r ăspundere 
că  impreună  cu familia9  detin următoarele: 

*1) Prin familie se intelege sotul/sotia şi copiii aflati in ibtretinerea acestora 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte t ări. 

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

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

2. Clădiri 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte tari. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacantă; (4) spatii comerclaleide 

producţie. 
*2) La "Titular" se menţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sa ţul/sofia, copilul), 

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

It. Buouri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse Inmatricutărd, potrivit legil 

2. Bunuri sub form ă  de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colectii de art ă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul culturat national sau untversal, a c ăror valoare 
Insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Bunuri mobite, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile Instrăinate 1n 
ultimele 12 Iuni 



IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dacă  valoarea Insumat ă  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n b ănci sau institutii financiare din str ăinătate. 

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

2. Plasamente, investi ţil directe şi Imprumuturi acordate, dac ă  valoarea de piatit Insumat ă  a tuturor 
acestora dep ăşeş te 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investitifle şi participăride 1n străinătate. 



*Categoriile indicate sunt: (1) hărtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) 
actiuni sauparti sociak în societăli comerciale; (3) imprumuturi acordate în ntune personal 

3. Alte active produc'atoare de venituri nete, care Insumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise 1n beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate 1n sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea Insumat ă  a tuturor acestora dep ăseşte 5.000 de euro 

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

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiUsociet ăţi naţionaIe sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decăt 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeste 500 de euro* 



*Se excepteazd de la declarare cadourik şi trataţiile uzuale primite dinpartea rudelor de gradul I şi al II-ka 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate In ultimul an fiscal Incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi complearile ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 



- 4.1. Titular 

Lyon Consulting Group S.R.L. 
4.2. SoPsolie DIVIDENDE 270000 Lei 

_ 

- 5.1 Titular 
_ 

5.2. Sot/sope - 
_ 

6.1. Titular 	 - 

6.2. Soţ/sotie 	 - 

'7.1. Titular 

72. Sot/sot 

Titular 

Copii 	Gheorghe T. 

Gheorghe E. 

Protectiei Sociale 
inisterul Muncii, Familiei 

Protectiei Sociale 
Scoala Gimnaziala nr. 97 

Bucuresti, Sector 4 

Alocatie 

Alocatie 

Bursa 

1008 

1008 

1372 

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

Data completării 	 Semnătura 

6 


