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DECLARAŢIE DE AVERE 	 v;ţ:  

SubsemnatuUSubsemnata, /011V6-V44737"91-1  2.<351201/49-  4132/47-64,  avănd functia 
de htţiS?»-  	la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 	, 

CNP. 	 , domiciliul 

cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privind falsul ln declaratit, declar pe proprie r ăspundere 
că  limprennă  cu familia" detin următoarele: 

*1) Prin familie se Intelege sotullsotia şi copiii aflati 1n intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ . 
Se vor declara inclustv cele aflate In alte t ări. 

* Categoriile inclicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă ; (5) alte categorii de terentr 
extravilane, dac ă  se atlă  in circuitul civil. 

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

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate In alte t ări. 



* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacantă ; (4) spatii comerciale/c 
productie. 

*2) La "Titular" se mentioneaz ă , 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotullso ţia, copilup 
iar în cazul bunurilor n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

IL Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricote, şalupe, iahturl şi alte mijloacc de transpot 

care sunt supuse inmatricul ării, potrivit legn 

2. Bunuri sub formă  de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colectii de art ă  
numismatică, obiecte care fac parte din patrimonlul cultural national sau imiversal, a c ăror valoat 
Insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor mentiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul Româniu 

la momentul declarării. 

m. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro flecare, şi bunuri imobile 1nstrăinate 
ultimele 12 luni 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiPi, forme echivalente de economisire şi investiri 

inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea Insumat ă  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

• NOTA. 
• Se vor declara inclusiv cele aflate în banci sau instnufii financiare din str ăinătate. 

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

2. Plasamente, investitii directe şi Imprumuturi acordate, dacă  valoarea de piată  Insumată  a tuturo 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investififie şi participările in străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); ( 
acţiuni sau părţi sociale in societă# comerciale; (3) imprumuturi acordateîn nume personal 
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3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care Insumate dep ăşesc echivatentul a 5.000 de euro j 

an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele afiate 1n străinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantil emise 1n beneficiul unui ter ţ, bunuri achizitionate 1n sistem leasing şi alt 

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

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fa ţă  de valoarea de plată, di 
partea unor persoane, organizatil, sodet ăti comerciale, regli autonome, compană/societăti naţionale sa 
institutil publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decont ări de cheltuieli, altele ded 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăseşte 500 de euro* 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/sotie 

1.3. Copii 

*Se excepteaza de la drelarare cadourile şi trataţale uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al 114 
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VIL Venituri ale declarantului şi ale membrilor săl de familie, realizate 1n ultimul an fiscal Inchei: 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterloare) 

1.40Tiţ : 
Se vor deelara inclusiv veniturile provenite din str ăinătate. 

1. 141nituri din saliirii 
1 .Tttular Z4,4499  75,Enu /7714-ziwas",2 6~,  cS0e9 1 l; 
(..-_L-?*??PiLle--  ‘.0,1949i- 
.2. Sopsope — 

.3. Cop 1-1-0  Ck4-77,C i 0  6P  

47.k,  
2 	Titp ar . 

2.2. So so e 

, 

3.1. Titular 

3.2. So so e 

4.1. Titular 

4.2. Soţisoţ  e 

5 	'".‘ 	P 	 ,,, 	
- 

5.1. Titular 

5.2. Soţiso le 

6.1. T tular 

6.2. So so e 



noroc 

Titular 

7.2. 

7.3. 

8.  Venituri-din alte  surse 	 „ 

8.1. Titular 

-8.2. Sopsotie 

8.3. Copii 	

6.:_,,,,,... 	 , 

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale peotru inexactitatea sat 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completarli 

;f7  ..P.:.QQ.:.67-ni 

6 


