
DECLARAŢIE DE AVERE 

, r  Subsemnatul/Subsemnata, 4  / 	tz7/.5 	 /cro C) 72 ( iţt 9 	, având func ţia 
de 	 or WL 	la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	• 	 , domiciliul 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind4alsul 1n declara ţii, deci- 	— vinpundere 
că lmpreună  cu familia" deţin următoarele: 

*1) Prin familie se Intelege sotul/sotia şi copiii aflati 1n intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N T Ă  : 
Se vor decIara inclusiv cele aflate In alte tări. 

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

*2) La "Titular" se mentioneaz ă, in cazuI bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, solul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n aIte lări. 



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

*2) La "Titular" se menţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietandui (titularul, so ţul/solia, copilul), 
iar 1n cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuse Inmatricul ării, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă  de metale pretioase, 11Buterii, obiecte de art ăşi de cult, colecjii de art ă  ş i 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a c ăror valoare 
Insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declară'rii. 

111. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşt 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instrăinate in 
ultimeIe 12 luni 



IV. Active financlare 

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea Insumată  a tuturor acestora depăseste 5.000 de euro 

N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n b ănci sau instituţii financiare 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. Plitsamente, investitii directe si Imprumuturi acordate, dac ă  valoarea de piapi Insumat ă  a tuturor 
acestora depăseste 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile ş i participările In străinătate. 

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



3. Alte active productitoare de venituri nete, care insumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise in beneficiul unui terţ, bunuri achizi ţionate in sistem leasing şi alte 

asernenea bunuri, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Sc vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate 1n str ăinătate. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate fa ţil de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societft ţi naDonale sau 
instituţii publice romăneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele dec ăt 
cele ate angajatorului, a căror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

*Se excepteaz ă  de ia declarare cadourile ş i tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-lea 



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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate. 



Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caractend incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 	 Semnătuza 

A°  Oş   



7ţcP69-bg 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

— 
Subsemnatul/Subsemnata, Gr 	 / 	4,-12 	ao ct ţZa 	 , având functia 
de 	c-,7072 	etri 	la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucovesti 

CNP 	 , domiciliul 

cunoscând prevedwile art. 292 din Codul penal privind Wut In declaratii, declar pe propria răspundere: 

Unitatea 
– denumika şi adresa – 

sociale sau 	părtilor sociale 
de actiuni 	si/sau a actiunik 

derinută 	Valoarea 

Plocedurarsin 
	

Data 	I Durata I Valotrea 
Indrierii I cauradului I 	totaUa 



atabatălAsociatiifamiliale/Cabinffi 
individualet cabintseaseciate, societăb 

Prin rude de gradul I se Intelege părinti pe linie ascendentă  ş  i copii pe linie descendentă . 

Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinut ă, titularul, 

sobilisotia şi rudele de gradul I obtin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară  contractele 

societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreun ă  cu sotul/sotia si rudele de gradul I detin mai putin de 

5% din capitalul social al societ ătii, indiferent de modul de dobăndire a actiunilor. 

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data complearii 


