
DECLARAŢ IE DE AVERE 

r 

Subsemnata, 	 Stoenescuklarice - Beatrice 	 având func ţia 
de Sef birou 	 la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 domiciliul sector 2 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 1n declara ţii, declar pe proprie 
răspundere 
că  impreun ă  cu familia l)  deţ in următoarele: 

*1) Prin familie se întelege sotut/sotia şi copiii aftati in Intretinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cete aflate 1n atte t ă ri. 

Adresa sau zona 

Or. Pantelimon 

Categoria* 

1 

Anui 
dobandfril 

2006 

a 

558 mp 

Supra faţ  Cota- 
.arte 

100% 

Modul de 
doUndire 
Contract 
vanzare - 

cumparare 

Titularull) 

Stoenescu 
Clarice - 
Beatrice 

--- --- --- --- --- 

* Categoriite indicate sunt: (1) agricot; (2) forestier, (3) intravitan, (4) luciu de ap ă ; (5) atte categorii 
de terenuri extravitane, dac ă  se aft ă  1n circuitut civil. 
*2) La "Titutar" se mentioneaz ă , în cazut bunuritor proprii, numete proprietarului (titutarul, 

soţut/so ţia, copitut), iar 1n cazul bunuritor in coproprietate, cota-parte şi numete coproprietaritor. 

Cota- 
parte  

Modut de 
dobandire Titu1arul2)  

100% 
Contract 
vanzare - 
	 cumparare 

'Stoenescu 
Clarice - 
Beatrice 

2. Clădiri 
N 0 T Ă  : 
Se vor dectara inclusiv cele aflate 1n atte ţă ri. 

Adresa sau zona 	Categoria* Anui 	Suprafaţ  
dobândirli 	a  

Mun. Bucuresti 

1 	2010 	157.79 mp 

1 



Lategonite inaicate sunt: (i ) apartament; (Z) casă  de locuit, (3) cas ă  de vacan ţă , (4) spa ţ ii 
comerciale/de produc ţie. 

*2) La "Titular" se men ţionează , 1n cazut bunurilor proprii, numete proprietarului (titularul, 
so ţul/so ţia, copilul), iar in cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
transport care sunt supuse inmatricul ării, potrivit legii 

Nr. de Natura 	 Marca 	 Anul de fabricaţie Modul de dobăndire bucă  
_ 

2. Bunuri sub form ă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  ş i de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatică , obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a căror 
valoare insumată  depăşeşte 5.000 de euro 
NOT Ă : 
Se vor men ţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac ă  ele se afl ă  sau nu pe teritoriut 
României la momentul declar ă rii. 

Descriere sumară 	 Anul dobăndirli 	 Valoarea estimată  

III. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş i bunuri imobile instră inate 
în ultimele 12 luni 

Natura bunului 	Data 	Persoana către care s-a I 	Forma 
ţnstrăinat 	tnstrăinărti 	tnstrăinat 	ţ 	nstrăinăril 	Valoarea 

2 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţii, forme echivalente de economisire ş i 
investire, inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 
de euro 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n b ănci sau institu ţii financiare din str ă ină tate. 

Instituţla care admlnistrează  
i adresa acesteia 

B.T. 
Tipul* 

1 

Valuta 

Eur 

Deschis Tn 
anul 
2016 

Sold/valoare la zi 

6619.98 
--- __ ___ --- --- 
--- ___ ___ --- --- 
---- ___ ___ --- --- 
--- __ ___ --- --- 
--- ___ ___ --- --- 
--- ___ ___ --- --- 

*Categoriile 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 fisca( anterior). 

2. Plasamente, investi ţii directe ş i irnprumuturi acordate, dac ă  valoarea de piaţă  insumată  a 
tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv investi ţide ş i participă rile 1n stră in ă tate. 

Emitent titlu/socletatea 1n care persoana 
este acţionar sau asociat/benefIclar de 

imprumut  
--- 

— 

--- 

--- 

Număr de 
Tipu I* cota de participare Valoarea totală  la zi I 

_ 
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*Categorille indicate sunt: (1) hârtii de valoare de ţ inute (titluri de stat, certificate, obliga ţ iuni); (2) 
ac ţ iuni sou pcir ţ i sociale in societcr ţ i comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 

3. Alte active produc ătoare de venituri nete, care insumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de 
euro pe an: 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n str ă in ă tate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garan ţii emise in beneficiul unui terţ , bunuri achiziţionate in sistem leasing ş i alte 
asemenea bunuri, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate 1n str ă ină tate. 

Creditor Contractat 1n anul Scadent la Valoare 

BRD 2010 2031 
_ 52.000 eur 

--- --- --- --- 
--- --- --- --- 
--- --- --- --- 
--- --- --- --- 

Vl. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de pia ţă , din 
partea unor persoane, organiza ţii, societăţ i comerciale, regii autonome, companii/societ ăţ i 
naţionale sau institu ţ ii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontă ri 
de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de 
euro* 

, 
Cine a realizat venitul 

. 	  
Sursa venitulut: 
nurnele, adresa 

Serviclul prestat/Obiectuf 
generator de ventt 

Venitul anual 
Incasat 

1.1. Titular --- 

1.2. So ţ /so ţ ie --- --- --- 

1.3. Copii ___ ___  

*Se exceptează  de la declarare cadourile ş i tratotiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-lea. 
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VII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor să i de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 
NOTĂ : 

Se vor dectara inclusiv veniturite provenite din str ă ină tate. 
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1 

Cine a realizat venitut 

7. Venituri din premii ş i din jocuri 

Sursa venitului: 
Nume, adresa 

de noroc 

Serviclul 
prestat/obiectul 
nerator de venit 

Venitul anual 
Tncasat 

7.1. Titular 
--- 

--- --- 

7.2. Sot/sotie  
--- 

--- 

7.3. Copii 
--- 

--- --- 

8. Venituri  din  alte surse 

8.1. Titular Stoenescu Clarice - Beatrice 
Restituire sume incasate 

in baza clauzetor nute 
din Contractut de credite 

6619,98 eur 
11.556,82 tei 

 

8.2. Sotisotie 
--- 

--- --- 

- 

8.3. Copii 
--- 

--- --- 

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

Data completării 

/6/ 
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DECLARAŢ IE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, 	Stoenescuklarice - Beatrice 	 având func ţ ia de Sef birou 	 la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 domiciliul sector 2 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe propria răspundere: 
z i.'Asociat sau acţionar la societăţl comerciale, companii/societ ăţl naţionale, instltuţli de credit, ,grupurl de interes economic, precum şi membru tn asociaţil, fundaţil sau alte organiza ţil 'neguvernamentale:  

Unitatea 
- denumirea ş i adresa - 

Catitatea de ţ inută  

asociat 10  

Nr. de pă rţ i 
sociate sau 
de ac ţ iuni 

20 

Valoarea total ă  a 
pă rţ itor sociate 

şi/sau a ac ţ iunitor CBS PRORESUM SRL - str. Pompiliu Manoliu, 
nr.11, ap.15, sector  2 

--- 
--- --- --- 

--- 
--- --- --- 

--- 
--- --- --- 2. Calitatea de tnembru trt organele de conducere, admInIstrare si control ale societkiinr 110.. 

atc i iiior auxunome, ale companillorisodetăţilor naţionale, ale institu ţillor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asocia ţillor sau fundaţillor ori ale altor organizaţii ~vernamentale:  
Unitatea 

Calitatea de ţ inută 	Vatoarea beneficiitor denumirea şi adresa -  
Asociatia de Proprietari 	 membru in Cnrnitptill 

CBS PRORESUM SRL - str. Pompiliu Manoliu, 
nr.11, ap.15, sector 2  

• Calitatea de membru în cadrul 

••• 

Asociatiei  

administrator 

_ 
_ 	  

lonale şlisau sindlcale 	
_ 

_ 

_ 

4. Calltatea de membru 1n organele de conducere, adminIstrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor polltice, func ţia deţinută  şi denumirea partidulul 



Rude de gradut 1 1)  ate titutarutui 
••..•.•..•• 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă  juridică , consultanD ă  juridică , consultanţă  şi civile, obţinute ori aflate tn derulare 1n timpul exercit ăril funcţiflor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de ia bugetul de stat, local ş i din fonduri externe ori Incheiate cu societăţi comerciale q..1 capital de stat sau unde statui este ac ţionar majoritar/minoritar:  
Instituţia 	Procedura prin 	Ţipti  

Data 5.1 Beneficiarut deoantract: numete, 	contractantă : 	careafcst 	 Durata 	Vatoarea  
ccntractulu 	ID:heierii 	contractutu 	totată a 

prenunete/denirnirea şiadresa 	dentrnima şi 	increctinţat 	
i 	contractutui 	i 	contractutui adresa 	ccritractli 	 . Titular............... 

Soţ/soţie 

Societăţi comerciate/ Persoană  
ftzică  autorizată / Asociatii famitiale/ 
Cabinete 	cabinete 
asociate, societăţi 
profesionate sau societăţi cMle 	- - - 	 - - - 	 - - - 	- - - 	- - - 	- - - profesionate cu răspundere timitată  
care desfăsoară  profesia de avocat/ 
Organizaţii neguvernamentate/ 
Fundatii/ Asociat-ii2)  

1) Prin rude de gradul I sein ţetege p ă rin ţi pe linie ascendent ă  ş i copii pe tinie descendent ă . 2) Se vor dectara numete, denumirea ş i adresa beneficiarutui de contract unde, prin calitatea de ţinută , titutarut, so ţul/so ţia ş i rudele de gradut I ob ţin contracte, a şa cum sunt definite ta punctut 5. Nu se dectară  contractele societ ăţ itor comerciate pe ac ţiuni ta care dectarantut impreun ă  cu so ţut/so ţ ia şi rudete de gradut I de ţin mai pu ţin de 5% din capitatut social at societ ăţii, indiferent de modul de dobândire a ac ţiunilor. 

Prezenta declara ţ ie constituie act public ş i răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea 
sau caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 
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