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DECLARATIE DE AVERE -RecriFiCA-T ĂV71- 

Subsemnata, Todosia 6PH" Lacramioara 	 , avănd functia 
de Inspector munca 	 la Inspectoratul Teritorial de Muttca Runryncti 

CNP 	 , domiciliul 
cunoscănd prevederfie art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie r ăspundere 
că  impreună  cu familial)  detin următoarele: 

*1)Prin familie se Mtelege soţul/sotia şi copiii aflaţi 1n Intreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

I. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflateln alte t ări. 

Marasesti-VN intravilan 2001 250 100% cumparare Todosia L. 

Marasesti-VN intravilan 2001 204 100% cumparare Todosia L. 

Todosia L. 50% 
Bragadirullfov intravilan 2006 563 50V°  cumParare  Todosia M. 50% 

Marasesti -VN Extravilan/arabil 2014 1250 100% mostenire Todosia L. 

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

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

2. Clădiri 

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

Marasesti-VN 	 2 	2001 	50 	l  100% 	cumparare Todosia L. 

Bragadiru Ilfov 	 Todosia L. 50% 
2 	2008 	139 	50% 	intabulare Todosia M. 50%  

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



*2) La "Titular" se menţionenzA, 1n cazul bunurilor proprii, numele proprietatului (titularul, solul/sofia, copilu 
iar 1n cazul bunurilor 1n coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

care sunt supuselnmatriculării, potrivit legii 

masina 	 toyota 	 1 	 2007 Todosia Mihai 

2. Bunuri sub formă  de metale pretioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cu1t, coleetii de art ă  ! 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul culhiral nationa1 sau universal, a c ăror valoar 
hisumată  depăseste 5.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor menfiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dar ă  ele se afiă  sau nu pe teritoriul Românic 

la momentul declarărn. 

Bunuri mobile, a căror valoare depăseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobik Instrăinate 
ultimele 12 luni 

W. Active financiare 

1. Conturi si dep ozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economistre si investir 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea insumată  a tuturor acestora depăseste 5.000 de euro 

NOTĂ : 	 • 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n bănci sau instituţii financiare din străinătate. 



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

2. Plasamente, investitii directe ai imprumuturi acordate, daeă  valoarea de piată  Insumată  a tuture 
acestora depăteste 5.000 de euro 

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

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

3. Alte active produc ătoare de veniturl nete,, care insumate dep ăşesc echivalentul a 5.000 de euro pi 

an: 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1n str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bumni achizitionate in sistem leasing ai alt 

asemenea bunuri, dacă  valoarea insumată  a tuturor acestora dep ăşeste 5.000 de euro 

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

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fat ă  de valoarea de piajă, di 
partea unor persoane, organizatii, societăji comerciale, regii autonom, companiilsocietăti nationale sa 
institutii publice românesti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decont ări de cheltuieli, altele deci 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală  depăteste 500 de euro* 



1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează  de la declarare cadourile şi tratatille uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-leu 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor s ăi de familie,, realizate in ultimul an fiscal Incheis 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, eu modific ărili şi completările ulterloare) 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strain ătate. 

1.1. Titular Todosia L. I.T.M. Bucuresti Raport de serviciu/salariu 28650 

1.2. Sot: Todosia M. S.C. RITM C. CONSTRUCT salariu 12896 

1.3. Copii Todosia Anisia D.G.M.P.S. alocatie 1008 

Todosia David D.G.M.P.S. alocatie 1008 

Titular 

Titular 

1. Titular 



5.1. Titular 

Titular 

.1. Titular 

Titular 

18.2. Sot Todosia Mihai 	1 Asociat S.C. Ritm C.Construct 1 	Dividente 	1 	55037 

Copii 

Prezenta declara ţie constituie act public zi răspund potrivit legji penale pentru inexactitatea sav 
caracterul incomplet al datelor men ţionate. 

Data completării 

c? C)  'P26117  


