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DECLARATIE DE AVERE 

Subrallal/Subsemnata?  12-4  dOICksitit S il  4-4-1541/4-  	
, avănd funcţia 

de f thr pecro 	ăutki-ar 	la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 , clomiciliul 

• cunoscand prevederile art. 292 din Codul penar prrvind falsul In declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 

că  Impreună  cu familia" deţin următoarele: 

*1) Prin familie se Inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi 1n intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobBe 

1. Terenuri 
NOTĂ : 	• 

Se vor declara mclusiv cele aflate în alte ţări. • 

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

*2).La "Titular" se mentioneaz ă, in cu1 bunurikar propni, numele proprietarului (titularal, sotul/sotia, copilul), 
iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele allate în alte ţări. 



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

*2) La "Titular" se menţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţulisoţia, eopilul), 
iar 1n cazul bunurilor în eopropridate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

Banuri mobik 
. 1. Autovehiculefautoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi ahe mijloace de transport 

care sunt-supuse înmatriculăni, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă  şi de cult, cole,c111 de artă  şi 
numismatică, obiecte carei fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare ,  
Insumată  depăş eş te 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dac ă  ele se afl ă  sau nu pe teritoriul României 

la rnomentul declarării. 

LII. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instrăinate în 
ultimele 12 luni 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTA: • 

Se vor declara inclusiv cele aflate 1n b ănct sau institutii fmanciare din străinătate. 

r-- 	 ...--- .r-- 

_._ 	r-- 

r--  
r---.. 

r--  

r--- ..--- 

,--- 

*Categoride indicate sunt.- (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investi ţil directe şi Imprumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  insumată  a tutifror 
acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

„.? 

*Categoriile indicate sunt: ( I ) hârtii de valoare detin ute (titluri de stat, certiftiWte oblăgatiunz); (2) 

actiuni sau părti sociale fn societaţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personţkr 

, 	 - 	 ( 

3 



3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care Insumate dep ăşesc echivalentul a 5,000 de euk) pe 
an: 

NOTĂ  
Se vor declara inclusiv cek aflate in str ămătate. 

V. Datoril 
Debite, ipoteci, garan ţii emise In beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate In sistem Teasing şi alte 

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusw pasivele fmanciare acumulate 1n str ăinătate. 

6eiL 	 2Y? 33 	012-0 40 ,0 

VI. Cadomi, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pla ţă, din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regil autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţli, decontări de cheltuiell, altele dedit 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

llTitular 

.kar.satt.` 13,="d aş-$4, 	 rif 

*4  tsta ttin,e4,3~3~.4.,   :ffikaSJI:91, 

/2,444cgick,0111~~- bl-Alţhggi4PziAtol- 	7,24-tfr 	lk , 	AirfolYZ A   

ir 	Tiste, 	 44. 

1.2. Sol/sofie 

1.3. Copii 

*Se e:cceptectză  de la declarare cadourile şi trataţitle uzuale prinăte din partea rudelor de gradul I şi al I blea., 
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VII. Venituri ale declarantului 
(pott-ivit art. 41 din -Legea nr. 57112003-privind 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile 

şi ale membrilor săi de familie, realizate 1n ultinaul an fiscal incheiat 
Cocrul fiscal, cu modificărfie şi completările ulterioare) 

provenite din străinătate. 

' 41.. 

1.1. Titular 

niţ ut F-frA„ ĂstAP4 Min~li 	EL 
1.2. Sot/sotie „ 
4-4 nienell hl We' 

1.3. Copti 

2.1. Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3.1. Titular 

3.2. Soţ/soţie — 
, 	rf 	 d, 

4. 	Titular  _ 
— 

4.2. Soţ/soţie 

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 	
• 

6.1. Titular 

6.2. So ţ/soţie 

._,-- 
,-, 	- 
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