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- - 	 DECLARATIE DE AVERE 	7),Fcrffie,4-71t1-4-  
, 

SubsemnatuUSubsemnata,   , având funetia 
de (115~9,Z 	"106/ 	la Inspectorattd Teritoria1de Munca Bucuresti 

4 

CNP 	 domicinui 

– 

cunosentid prevederi1e art. 292 din Codul penal privind talst" declaratii, declar pe proprie ranpundere 
că  Impreutul cu fandlia l)  detin urm ătoarele: 

*1) Prin familie se Infelege softdisofia şi coptii aflaţi 1n Intrefinerea acestora. 

L punuri bnobile 	 • 

L 

1.Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte Lari. 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intra4n; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dac ă  se afla In circuitul civil. 

— 	*2) -La "Titular" se mentioneaza, In cazut brunurilzmproprii, numele proprietarului (titularul, sofultsmia, copilul); - 
iar In cand bunurilor 1n coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

2. clădiri 

NOTĂ : 	 , • 

Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte fari. 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) casă  de vacenţă; (4) spaţli cornercialelde 
producţie. 

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

Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şa1upe, iabturi şi alte mijloace de transport 

caresudt supuse Inmatricul ărli, potrivit 1egii 

2. Bunuri sub formă  de metale pretioase, bijuterii, pbiecte de artă  şi de cutt, colectii de art ă  şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a c ăror valoare 
Insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

QTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile allate 1n proprietate, indiferent dacă  ele se află  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

111. Bunuri mobile, a căror va1oare depăşeşte 3.000 de" euro fiecare, şi bunuri imobile Instrăinate 1n 
uttimele 12 luni 



IV. Active financiare 

1. Conturi ş i depozite hancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea Insumată  a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele afiate in b ănci sau insfituţfi financiare din străinătate. 

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

2. Plasamente, investitil directe şi Imprumuturi acordate, dacă  valoarea de piată  insumată  a.tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi participările 1n străindtate. 

*Categoritle indicate sunt: (I) hărtii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligatium); (2) 
actiuni sau părti sociale in societăti comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Insumate dep ăşese echivalentul a 5.000 de euro pe 

an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n strainatate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate 1n sistem 1easing şi alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarealusumată  a tuturor acestorafiepăşeşte 5.000 de euro 

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

Vl. Cackuri, servicii sau avantaje primite g,ratuit sau subventionate tat ă  de valoarea de piată, din 
partea -unor persoane, organizatil, societ ăji comerciale, regii autonome, companiiisociet ăti nationale sau 
institutii publice române şti sau străine, inc1usiv burse, credite, garantii, decont ări de chebuieli, altek deck 
cek ale a'itgajatoruIui, a c ăror valoare individuală  depăş eşte 500 de euro* 

1.1. Titular _ 
pritabObteetul --- , 

enitul an al 

1.2. Sopsofie 

» _ 1.3. Copii _ 
*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul J şi al 11-lea 
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, reatizate lu ultimuI an fiscal 1ncheiat 
(potrivit art 41 din Legea nr. 571/2003 privind CoduIfiscal, cu modific ările fl compIetările ulterioare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str ăinntate. 

Webr" 

L Venituri din salarti 

1.1. Titular 

t»N 	riE lit.'L // 	ti 73  ti t'ii re'5;72  l'ţ 	f Ee 76 /2 .4t€PiJoIL 3,2 )411-1 
1.2. Sm/paţle 

Je. al:MS- sAl ..-ioArrAişer ă-t- rkiklţe»-71-rţ  ,731A, 	&&j€19R rişţ — 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

/77 
 

2.2. Soţ/sotie 

3. Venituri din cedareafolosznţez bununlor 

3.1. Titular 

3.2. SoVsotie 

4 Venituri din rnvestz ţ ix 

41 Titular 

4.2. Solisolie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 
/ 

52. Sot/sotie 

6 Veniturt din acttiu ăţz agncole 

6.1. Titular 

7. 7/77- 
6.2. SoVsoţie _ 



'--rk - - --' n- 	":', 	:-.1"..r  
@ p%:Î., „ i,,,2..».4ţ ,ţ(n-rţ  "e"-- '--,-".."-'' tr-: --L 	ţ.' "h-1-3.1-‘t-rWan=:,1.- - 47 ' 	4)::N(97rţ~fS ,z. 't, ţi 	3. ':7 	. 	,, 	• 	-,I, 	' 	-'‘ 

7. Venituri din prenal şi dinjoeuri de noroc 

'-' 3. , nt 0"1-  

7.1. Titular 

7.2. Solisotie ţ  77ş  " 
+ /7  7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse 5,  
8.1. Titular 

8.2. Solisotie ,-'/  
/ , ,- 

8.3. Copii , 
Prezenta declaratie constituie act public si răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 
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