
DECLARAŢIE DE AVERE 

SubsemnatuUSubsemnata, 	2frsţ'AM.Q€9;(-,  M. 97119PĂt-S //2],vec' 	, avănd funeţia 

de 1usSZC)2  I3F alvive-4 	la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP • 	 , domkiliul 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 1n declara ţ ii, declar pe proprie răspundere 

că  Impreună  cu familial)  deţin următoarek: 

*1) Prin familie se Inţelege sotul/solia şi copiii allaţi In Intrepnerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T 
Sc vor declara inclusiv cele aflate 1n alte t ări. 

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

*2) La "Titular" se menţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/so ţia, copilul), 
iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate In alte fari. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacantă ; (4) spatii comerciale/de 
productie. 

*2) La "Titular" se mentioneaz ă, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţul/soga, copilul), 
iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

11. Bunurl mobile 
1. Autovehiculdautoturisme, tractoare, ma ş ini agricale, şalupe, lahturi şi alte mijloace-de transport. 

care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii 
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2. Bunuri sub form ă  de metale prelioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecjii de artă  şi 
numismatică , obiecte care fac paMe din patrimoniul cultural national sau universal, a c ăror valoare 
1nsumată  depăşe5te 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor mentiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul RomSniei 

la momentul declar ării. 

ILL Bunuri mobile, a c ăror valoare depăşeşte 3.000 de euro fieeare, şi bunuri bnobile Mstrăinate fu 
ultimele 12 lun1 

ccve - i 11-, 1.14e-) t 	v"—r.  
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W. Active financiare 

1. Conturi şi depozite haucare, fonduri de investi ţli, forme echivalente de economisire şi investire, 

inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăşeş te 5.000 de euro 

NOT Ă : 
 	vor.declarairiclusivccle.aibte 1n banci sau institutnanciare diustrainatate. 

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

2. Ilasamente, investiţii directe şi Imprumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  Insumată  a tuturor 
acestora depăseş te 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investităle şi participările 1n străinăteto 

*Categoritle indicate sunt: (1) hânii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
ac,tiuni sau părţi sociale in societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 



3. Alte actMe producă toare de venituri nete, care insumate dep ăsesc echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 

1\10 T Ă  : 
vor declara inclusiv cele aflate 1n str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise in beneficint unui terţ, bunuri achiziţionate îisistem leasing si alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăseste 5.000 de euro 

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

VL Cadouri, servicfi sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă, din 
partea unor persoane, organiza ţfi, societăţi comerciale, regli autonome, companiiisociet ăţi naţionale sau 
instituţii publice românesti sau str ă ine, inclusiv burse, credite, garanţfi, decontări de eheltuieli, altele decăt 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăseste 500 de euro* 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile ş i trataţide uzuale primite din partea rudelor de gradul işi al I 1-lea 
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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 completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

_ 

I. Venituri din s larii 

1.1. Titular 

Zixiţ-Aha /4 cţ  iţi 	s i 1P-i›-;EL ; 7t4 AUCL 9~7 :  _ .CifiA,PiLY 29, e:3-1- _ 
1.2. SoVso ţie _ 
Us,e9i/aPc>/u 	r3L i sii4 71SE EtECticl 5.,ey 5ficAlleiv 3 6. (3752 

1.3. Copii 

ZA44)4412n2C-1 	7,77").14 y9Locw-7-1& ,0e-  s7,97 Zockf 

2. Veniturt din activităn independente 

2.1. Titular 

2.2. Soţisoţ  e 

3. Venintri din cedareafolosinţei bunurilor 

3.1. Titular 

3.2. SoVso ţie 

4. Venituridininvestijii 

4.I. Titular 

I 
 

4.2. So ţisolie I 
5. Venituri din pe 	" 
5.1. Tituhr i . 

5.2. Soţisoţţe 

6. Veniturr din activităn agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţisotie 
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7. Venituri dinpremii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular • ...._, 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse  

8.1. Titular 

7 8.2. Soţisoţie 

8.3. Copii i 
Prezenta deebtra ţie constituie act public si 

caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 

. 	-oUP/  

răspuld potrivit legii petude pentru inexactitatea sau 


