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DECLARAŢIE D AVERE 	 
ri 

Subsemnatu iubsem ata, 	q ‘0\  tbeţuţ  ?),' '■-"\-sţ-C,‘- :ţ  \  t\'  C).. 3ţţ- °3---  	, avănd funcţia 

de ‘ 	̀Q\I- 	-- 	‘_ , UC._ 	la Inspectoraidi Teritorial de Munca Bucuresti 	, 

-CNI' - 	 - , dorniciliul 

cunosclind prevederile\ art. 22 din Codul penal privind falsol Inf  declaraţii, declar pe proprie r ăspundere 

că  Impreună  cu familial)  detin următoarele: 
: 

*1) Prin familie se Inţelege soţultsotia şi copiii aflati in întretiperea acestora. 

I. Bunuri imobile _ 
- 

I. Terenuri 
"N 0 T Ă  : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări. 	 - 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) 
extravilane, dac ă  se află  1n circuitul civil 

'?-2) 	"Titular'L se men ţionează, în cazul bunurilor pror 
iar în ctţtul bunurilor "in coproprietate, cota-parte şi numele 

2. Clădiri 

 

(4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri 

proprietărului (titularul, soţul/so ţia, copiltd), ' 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n alte ţări. ts• 

 



Categorille indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă; (4) spaţil comerciate/de 

ducţie. 
*2) La "Titular" se men ţionează, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so ţullsoţia, copilul), 

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

11. Bunuri mobile 
- -- 1.- Autovehiculelautoturisme, tractoare, ma şinl agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace- de trausport 

care sunt supuse Inmatriculării, potrWit legii 	
- - 	' 

2. Bunuri sub form ă  de metale preţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colecţii de artă  ş i 

numisMatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na ţional sau universal, a c ăror valoare 

Insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă.: 
Se vor tnenţiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dac ă  ele se află  sau nu pe teritoriul Romărdei 

la momentul declarării. 

Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunurt unoone inso-uni" _ 

ultimele 12 luni 
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NOTĂ : 
-Se voP4eclara inclusiusele aftate in băncisau instituţii finane,iare clia ştrăinr_ttaţe,_ 

- 	
Îrtr.77r7;;;:",rţ.n.VVŞP:3 

Aetive financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investi ţ
ii, forme echivalente de economisire şi investire, 

isiv cardurile de credit, dacă  valoarea Insumată  a tuturor acestora depăşe.şte 5.000 de euro 

*Categoriile indicate sunt: ( I ) 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. Plasatnente, investi ţii directe şi Imprumuturi acordate, dach vidoarea de pia ţă  Insurnată 'a tubţror 

acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : •. 	 narticnăriIÎ străillătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1 ) hârtii de valoare detinute (titluri de stat, cernrccue,
v u r 

actiuni sau parti sociale in societă
ti comerciale; (3) imprumuturi acordate "in nume personal. 
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r:  3. AIte-  actiye producătoare de venituri nete, care Insumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe - - 

ţm 	 . 	
. 

7`•  

NOTĂ : 
' 	 - 

V. Datorli 
Debite, ipoteci, garanţii emise 1n beneficiul unui ter ţ, bunuri achiziţionate 1n sistem leasing şi alte 

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

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven ţionate faţă  de valoarea de piaţă, din 

partea unor persoane organiza ţii, societăţi cornerciale,•regi1 autonome, companii/societ ăţi naţionale sau 

instituţii pubIlce române şti sau străine, inclusiv burse, credite, garan ţii, decontă ri de cheltuieli, alte1e deefit 

cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăşeşte 500 de euro* 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-12a 
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VIL Venitur1 ale-declarantului şi 	membrilor săl de familie, realizate ,In 	an rişcal Iptheiat 

rivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterloare) 

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



Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau •  

caracterul incomplet al datelor mentionate. 

• 	

Data completării 
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