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DECLARA Ţ1E DE AVEFtE 

Subşemnatul/Sulmenmata, 	301NR;;;110h11 	GZ?-;-  	, având funelia 
de ii-Mf—"Că Da 	IN`-kke.a 	la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsulia declara ţii, declar pe proprie r ăspundere 
că  impreună  cu familial)  deţin următoarcle: 

*1) Prin familie se Inţelege saţullsolia şi copiii aflaţi in Intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) agăcol; (2) forestier; (3) intravilart; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se află  1n circuitut civil. 

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

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte bări. 



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

*2) La "Titular" se menţioneaza, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţulisoţia, copilul), 
iar in cazul bunurilor 1n copropăetate, cota-parte şi numele coproprietaălor. 

H. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport 

care sunt supuse Inmatriculării, potrivit legii 
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2. Bumui sub form ă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  si de cult, colecjii de art ă  si 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nalional sau universal, a c ăror valoare 
insumatA depăseste 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

M. Bunuri mobile, a căror valoare depăseste 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile instrăinate in 
ultime1e 12 luni 



IV. Active financiare 

1. Conturi ti depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire ti investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăteste 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în b ănci sau institutii fulanciare din str ăinătate. 

*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. Plasamente, investitii directe ti imprumuturi acordate, daci valoarea de piat ă  insumată  a tuturor 

acestora depătette 5.000 de euro 

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

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); 
acţiuni sau părţi sociale 1n societâţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personat 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate dep ăsesc echivalentul a 5.000 de euro pt 

an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n strain ătate. 

V. Datoril 
Debite, ipoteci, garan ţii emise in beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate in sistem leasing si alte 

asemenea bunmi, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăseste 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate 1n str ăinatate. 
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VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane, organiza ţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 

instituţii publice românesti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontări de cheltuieli, altele decăt 

cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăseste 500 de euro* 

1.1. Titular 

1.2. SoVsmie 

1.3. Copii 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiăe uzuale prinnte din partea rudelor de gradul I ş i al 11-lea 



VII. Venituri ale decIarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an ftscal Incheiat 

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările si completările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inelusiv veniturile provenite din str ăinătate. 
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1.2. SoVsove 

1.3. Copii 

2.1. Titular 

2.2. SoVsoţie 

3.1. Titular 

32. SoVsoţit 

len:a> 
4.1. Titular 

4.2. SoVsopi 

5.1. Titular 

5.2. Soţtsaţi 

6.1. Titular 
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8.1. Titular  
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8.2. Soţ/so e 
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Prezenta dedaratie constitnie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 

kQt- 

6 



4/A5,477tdog- 
DECLARATIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Sulpenfnata, 
de ■I,VC- C■bă. IN€l ţţ Cc 	la 

CNP 	 , domiciliul 

, avănd functia 

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria r ăspundere: 

Nr. de părţi 	Valoarea totală  a 
Unitatea Calitatea de ţinută 	sociak sau 	părţilor sociale 

— denumirea şi adresa — 	
rtiin gi/cm, artinnilm 

Calitatea detinută 	1 	Valoarea beneficiilor 

5.1Bensficiarul&connactnumekt, 	1 	Instikţia 	1 Proceduraprin 1 	fipul 1 	Dak 	1 Durata 1 Valoarea 
rrrolmelehipnurnitpa aril~ 	 (1ril 	l 	 ftwt 	cnntractului I în2Feierii I coti I 	totalăa 

1 



dentşuiva şi 
adresa 

scaolie, 

aut~soda ţiifandiale/Gbinete 
individuale,cabirwasodale, stieiăti 

1)  Prin rude de gradul I se inţelege părinfi pe linie ascendent ă  şi copii pe linie descendentă . 
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea definut ă, titularul, soful/sofia şi rudele de gradul I oblin contracte, asş  cum sunt definite la puncrul 5. Nu se declar ă  contractele societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreun ă  cu sotuUsotia si rudele de gradul I detin mai putin de 

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

Prezenta declaratie constituie act public si răspund potrivit legil penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 


