
~64-11 Ş4-  
DECLARA ŢIE DE AVERE 

8 / V, 	CheA .-Subs 	 77,262/k 	4  emnaltd/Subsemnata, 	 , avănd funcţia 
de ( 7546Parck- 4s MIMCII-  	 la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 	, 

CNP c 	 , domiciliul 	 _  

cunoscănd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul In deelara ţil, dec.lar pe proprie răspundere 
c.ă  Impreună  cu familial)  deţin următoarele: 

*1) Prin familie se Inţelege so ţul/soţia şi copiii aflaţi in intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
N 0 T : 

Se vor declara inclusiv cele aflate in alte t ări. 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de ap ă; (5) alte categorii de terenuri 
extravilane, dae ă  se află  în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se rnentionează, In cazul bunurilor proprii, numele proptietarului (titularul, solul/so ţia, copflul), 
iar fn cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte t ări. 



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

producţie. 
*2) La "Titular" se menţionează, 1n cazul bunurilor proprii, nurnele proprietamlui (titularul, so ţullsolia, copilul), 

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

11. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, lahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse fmnahicul ării, potrivit legii 

2. Bunuri sub formă  de metale prepoase, bijuterh, obiecte de art ă  şi de cult, colertil de arta" şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a c ăror valoare 
insumată  depăşeşte 5.000 de euro 

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

la momentul declarării. 

M. Bunuri mobile, a căror valoare dep ăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi buouri imobile instrăinate in 
ultimele 12 luni 



IV. Active financiare 

1. Couturi şi depozite hancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire şi investire, 
indusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea insumatil a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate in b ănci sau instituţii financiare 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 ftscal anterior). 

2. Plasamente, investifii directe şi Imprumuturi acordate, dach valoarea de piat ă  insumată  a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investi ţiile şi particip ările fn străinătate. 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţium); (2) 
acţiuni sau părţi sociale fn societăţi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 



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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate fn str ăinătate. 

V. Datotii 
Debite, ipoteci, garantii emise în benefidul unui tert, bunuri achizitionate In sistem leasing şi alte 

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

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv pasivele fmanciare acumulate in str ăinătate. 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fat ă  de valoarea de piată, din 
partea unor persoane, organizatil, sodet ăll comerciale, regii autonome, companifisociet ăfi nationale sau 
instituţli publice romăneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantil, decont ări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a c ăror valoare individuală  depăseşte 500 de euro* 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi trataţăle uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 114ea 



VH. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de farnilie, realizate 1n ultimtd an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare) 

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



Prezenta declaratie constitMe act public si r ăspund potrivit legii penale peutru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 

/() ■ 2°,0- 


