
/ştrie,zar--  

DECLARAŢIE DE AVERE 

Substmnatul/Subsemnata, 	90St) 	 (.i5A1 	, avănd funcţia 

de /ivrevia's 	m 4-iAw 	 '  la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 	3 

CNF 	 • , domicillul 

cunoscând prekederile art. 292 din Codul penal privind falsul 1n declara ţii, declar pe proprie răspundere 
că  Impreunil cu familia" deţin următoarele: 

*1) Prin familie se Intelege solullsotia şi copiii aflati 1n Intretinerea acestora. 

91r" I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor cleelara inclusiv cele aflate 1n alte t ări. 

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
it,Iktravilanc, dac ă  se afl ă  1n circuitul civil 
• r2) La "Titular" se mentioaeaz ă, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/solia, copilul), 

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

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor 'declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 
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- 	* Categoriile indicate sunt: (1) apartament;(2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spgii comerciale/de 
producţie. 

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

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

care sunt supuse inmatriculării, potrivit legii 	 • 

2. Bunuri sub formă  de metale prejloase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecjii de artă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror valoare 
insurnata dep ăşeşte 5.000 de euro 

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

la momenW declarărfl. 

• III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instrăinate 1n 
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 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in b ănci sau institufli fmanciare din străinătate. 

• 	*Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; 	(3) fonduri de investi ţn sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte si.s.terne cu 
acumulare (se vor declara cele aferente anutui fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţil directe şi 1mprumuturi acordate, daeă  valoarea de piaţă  Insumată  a tuturor 
acestora deţţăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor cleelara inclusivinvesti ţiile ş i panicipările 1n străinătate: 	. 

*Categoride indicate sunt: (1) hârtit de valoare deţinute (tidurt de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 

acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) imprurnuturi acordate în nume personat 

, 
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3. Alte- active-produc ătoare de venituri nete, care Insumate depa şesc echivalentul a 5.000 de euro pe 
an: 

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

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

asemenea bunuri, dac ă  valoarea Insumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

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

ec 53p,m 
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br.3. 'f)° 

VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă , din 
parteă  unor persoane, organizaţfi, societăţi comerciale, regii autonome, ecimpanfi/seciet ăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

1.1. Titular 	1 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţide uzuale primite dit partea rudelor de gradul I şi al 11-lea 

■ 
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VIL-Vehituri ide" detartifidăi ŞTME-TrieMbrilor săi de fandlie, realizate 1n ultinntl-ansfrscal 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 str ăinătate. 

1.1. Titular 	 ţirCto 77-7.Z.77.77.7.-Jp2r,r  ' 
(2,944) afilto vl 	 W,Oanott 	 Cot014,9‘a~ ) 

$4.13,44.01  eleenri chez- 

1.2. SoVsoţie  

eirldrt)  00Vt 2,12cc,itJtc... 	R.SL 	 '  
C.onii 

2.1. Titular 

2.2. SoVsoţie 
n 	& _ 	_ 1.. _ 	133 -YĂ7 r7ar•tat 	 rIAC, 	I 	o4Je.s (.11-4e zst rţfn 

3.1. Titular 

5 



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

• 	Data completarn 	 Semnatura• 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subseffinatul/Subsemnata, • 	 20 5 ij ri , 0- 4(kriti9A/  (Lş' tki • 	 , având functia 

de Vrţtetior 0/49 riu eţte: c— • 

	
la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucurest; 	, 

CNP 	 , domicinul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul In declara ţii, declar pe propria răspundere: 

Unitatea 
•— denumirea şi adresa 

Calitatea deţinută  
Nr. de părţi 
sociale sau 
de actiuni 

• Valoarea totală  a 
• . 	părţilor sociale 
• şi/sau a acţiunilm 

I 2.1 	 

Unitatea 
— denumirea si adresa — 

Calitatea de ţinută  Valoarea beneficiilor 

I 4.1 • 	  

„ 

5.1 Beneficiaml de contract numcle, 	Instibaţia 	Preoeduraprin 	Tipul 	Data 

Vabarea  

DpurataR m  

prenumele/denumirea si adaesa 	•contractantă: 	care afost 	contractului 	incheierii 	oontractului 	totaa 

1 	
C u 	( 
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denumirea şi 
adtesa 

inctedinţat 
contractul 

conhactului conlractului 

Tăular ... ..... .....- 

Ru&degradunualeSki 
............ 

Socieăloamerciale/Pemoană fizică  
aubizatţlAsociaţă familiale/Cabineb 
inclividuale,cabineasociak„ sozietăţi 
civileprcresiceale sausocietăţi civile 
resfaşe carasionaleatrăSpundetelimitatăcare 

-profesiadeavocatiGganizaţii 
neguventamentale/Funda ţii/Asociaţii2)  

1)Prin rude de gradul I se inţelege părinţi pe linie ascendentă  şi copii pe linie descendent ă . 
2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

soţulisoţia 	rudele de gradul I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar ă  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 societătii, indiferent de rnodul de dobândire a actiunilor. 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completă rii 	 Semnăţirral 

a tfr- 
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