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DECLARATIE DE AVERE 

SubsemnatuliSubsemnata, 	 \) 	, având functia 
de 	1e- 	■ *4'  ske-fk 	la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNP 	 , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie r ăspundere 
că  irnpreună  cu familia l)  detin urmă toarele: 

*1) Prin familie se in ţelege so ţul/soţia şi copiii aflaţi in intriţiCrMafazetom. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 1'n alte ţări. 

' 	 ., 	 • 

Categoria* 
Antil 

, _ 	 . 	
irii 

Suprafata 
Cota- 
parte 

Modul de 
dobândire • Titularui l) 

montut,  
.. 

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

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

2. Clădiri 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria 
Anul 

„ dobandirli  Suprafata 
Cota- 

arte 
Modul de 

' 	

._ ■ , 

15% 	(A) 't,( • 

z) .. 

' '440‘■ 
)3<«  ijkhIi4  , 	 if)ţ 'lk.  k‘;9Lj 1 3 li) 1 \ % 

‘■ 
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas ă  de locuit; (3) cas ă  de vacanţă ; (4) spa ţ ii comerciale/de 
produc ţie. 

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

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma şini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloacti)deetrauslini -b!: : 

care sunt supuse inmatricul ărfi, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anui de fabrica ţie Modul de dobindire 	! 

L-4) C.-444•-k l ,)2.4 	i CA:inc ti-, L1 

- 

2. Bunuri sub formă  de metale pre ţioase, bijuterii, obiecte de art ă  şi de cult, colec ţii de artă  ş i 
numismatic ă, 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 menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dac ă  ele se afl ă  sau nu pe teritoriul României 

la momentul declarării. 

Descriere sumară  Anul dobândirii Valoarea estimată  

/ 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobiie instrăinate în 
ultimele 12 luni 

Natura bunului 
instrăinat 

Data 
instră inării 

Persoana c ătre care s-a 
instră inat 

Forma 
instră inării 

Valoarea 

------- 
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IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare,..fonduri de investitii, forme ec'hivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cardurile de credit, dac ă  valoarea insumat ă  a tuturor acestora dep ăşeşte 5.000 de euro 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate n b ănci sau institu ţii financiare din str ăinătate. 

Institutia care administreaz ă  Tipul* 	Vitluta Deschis in anul 	Sold/valoare la zi 
si adresa acesteia 

*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 fiscal anterior). 

2. Plasamente, investitii 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 si participările în stră inătate. 

Emffent titluisocietatea in cafe persoona esti-  
actionar sau asociat/beneficiar de imprumut  

'1 ipul Număr de titiurif 
cota de participare  

Valoarea total ă  la zi 

*Categoriile indicate sunt: (1 ) hârtii de valoare detinute (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 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 în str ăinătate. 

V. Datorii 
Debite, ipoteci, garantii emise In beneficiul unui ter ţ, bunuri achizitionate in sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă  valoarea Insumat ă  a tuturor acestora dep ăşeştei5:000 de uro 

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

iiiiii~editor Contractat in anul Scadent la Valare 

4.14ZA --V-4- .„.J ,>452.) 
+900  4) 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fat ă  de valoarea de piată , din 
partea unor persoane, organizatii, societ ăti comerciale, regii autonome, companii/societ ăti nationale sau 
institutii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decont ări de cheltuieli, altele decât 
cele ale angajatorului, a că ror valoare individual ă  depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitu1 

1.1. Titular 

Sursa venitului: 
numele, adresa  

Serviciulprestat/Obiectul 
generator de  venit 

Venitul anua1 
ineasat 	1 _ 

1.2. Sot/sotie 

1.3. Copii 

*Se excepteaz ă  de la declarare cadourile şi tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ş i al 11-1ea 
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VII. Venituri ale declarantului ş i ale membrilor s ă i de familie, realizate în ultimul an fiscal incheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare) 

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

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 	- 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

' 

1. Venituri din salarii 

1.1. Titular4-iy,i& thlie.„.4 P74.1 »Ite.44:: 
eiti" ti  -,4 4- --14‘.(cei€ 	,, 	1 p 3J64,t L-€1' 

f (),4-41,,. 

1.2. So ţisoţie 

494( Cl'ilt  (.iit ţuAl ewk rei.  0Qa.464/P64244/  00/0 	(-/` 
ln. Copii 

2. Venituri din activit ăţi independente 

2.1. Titular /7 

2.2. Soţ/soţie  . 3. Venituri din cedarea folosin ţei bunurilor 

3.1. Titular 4- 3.2. Sot/soţie 

4. Venituri din investi ţii 
4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 17  5.2. Soţ/so ţie 

6. Venituri din activit ăţi agricole 

6.1. Titular 

7/7 
6.2. Soţ/soţie 
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Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul anual 
incasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7.1. Titular 

7.2. SoVso ţie 

'-....------ 
7.3. Copii 	 _ 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

? 

8.2. SoVso ţie 

8.3. Copii  

ţeot.~- 

Prezenta declara ţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men ţ ionate. 

Data completă rii 	 Semnă tura 

,P5-05 "c94 	 



APOSTOL CONSTANTIN 
SITUATIE VENITURI 2017 

NR.I 	DENUMIFtE ANGAJATOR 	VENIT 	Contri- 	Dedu- 	Venk 	Impozlt 	VenIt 
Crt. 	 Brut 	butII 	ced 	ImpozabIl 	 Net  

0 	 1 	 2 	3 	4 	5s2-3-4 	8 	7,85-8+4 

' 	1 SC ROMCONFORT SRL 
LOC. BUCURESTI SECTOR 1 
STR EDGAR QUINET NR. 8 

27000 4462 2400 20148 3228 19320 

2 SC DINOTEDAS SRL 
LOC. BUCURESTI SECTOR 1 
STR. BANAT NR. 23 

17100 2820 0 14280 2280 12000 

3 SC BOLMAN TRANS SRL 
LOC. BUCURESTI SECTOR 2 
STFt. Sold. FLOREA LAZAR NR.3 
BL. 88, SC. 2, ET. 8, AP.101 

4308 712 r 	0 3594 570 3024 

4 SC DEDAL INVEST SRL 
LOC. BUCURESTI SECTOR 3 
B-DUL CAMIL RESSU NR. 57 
BL. H13, SC. C, ET. 3, AP. 54 

4308 712 0 3594 570 3024 

5 SC BEST MED1ASIM SRL 
LOC. BUCURESTI SECTOR 4 
STR. B-DUL ALE.X. OBREGIA NFt. NR. (I 
BL. M1, SC. 4, ET. 3, AP. 129 

4308 712 0 3594 570 3024 

8 SC EUROCON G&D SRL 
LOC. BUCUREST1SECTOR 8 
B-DUL IULIU MANIU NFt. 51 
EIL. 228, SC. D, ET. 4, AP. 183 

4306 712 0 3694 570 3024 

8C EDAS EXIM SRL 
LOC. BUCURESTI SECTOR 1 
STR. BANAT NR. 23 

17952 2952 0 15000 2400 12800 

TOTAL GENERAL 	 I 792781 130721 24001 	838041 10188j 580161 

Data: 23.05.2018 

Scannatura 



DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata,   , având functia 

de 	 1-44-)N 	la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 

CNI` 	 , domiciliul 

cunoscana Prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara ţii, declar pe propria raspundere: 

I. Asociat sau actionar la societăţi comerciale, companii/societăţi nationale, institu ţii de credit, grnpuri de 
interes economi~tan»~embru in asociatii, fundatii saji a1te.,0~lii.ţil  neguvei~~14.. 

Unitatea 
— denumirea si adresa — Calitatea de ţinută  

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea totală  a 
parţilor sociale 

şi/sau a acţiunil 
1 .  1 	— . . .... 	̀'" 	i CO ti (:,-- 	c'' 	i\--  a  fl.),f)„.A.,5.... CAÂ r■ ot4'3  . 	

. 

, 

ţ
.--------- NY v` ..--- 

2. Calitatea de nnenabru In organele de conducere, administrare şi control ale'societăblor comerciale, ale 
reglilor autonorne, ale companlilorisociet ăţilor naţionale, ale institu ţlilor de credit, ale grupurilor de interes 
econotnic, ale asoclaţiilor sau fundaţillor ori ale altor organiza ţii neguvernamentale: 	 . 	..... :,....-..: 

Unitatea 
denumirea si adresa — Cafitatea deţinută  Valoarea beneficfilor 

2.1 	 

3. Calitatea de membru in cadrul asocia ţiilor profesionale şi/sau sindicale 
3.1.. 	. 

- , — 
___..— - :---------)._ _.-- 

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare ş i control, retribuite sau »eretribuite, 
de Inute in cadrul .artidelor politice, func ţia deţinută  şi denumlrea partidului 1 olitic 

.. ..-- 

, ,---------- ",- 
5. Contracte, inclusiv cele de asisten ţă  juridică , consultantă  juridică , consultanţă  şi civile, obţinute ori aflate 
in derulare in timpul exercită rli funcţiilor, mandatelor sau demnit ăţ ilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori incheiate cu societ ăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar majoritar/afinoritar: 
5.1 Beneficiarul de contract runele, 
prentimele/denurnirea şi adresa 

Insiituţia 
oontwelantă: 

Procedura prin 
care a fost 

Tipul 
ce)ntactului 

Dara 
incheierii 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală  a 



deaarareaşi 	karedatat 	 oximeăttn 	 cattaduka 
ackesa 	calactul 

Ttular... ..... 

Saktie. 

Rtabdegarkall"aletkulauki 

societătioomemide/Pasoană ftrică  
atakatWAsociati~e/Cabirae 
arividuale,cabindeasocate, socialti 	 I 

civilepmfesionalesalsociefflă civile 
ţrofesimaleculăspandaelimitalăcate 	 • 

" 'deslikşcaăpofesiadeatocat/Orginkatai 
negnemandtale'Fundatii/AsodatiP 

I)  Prin rude de gradul I se intelege părinti pe linie ascendentă  ai copii pe linie descendentă. 
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de ţinută, titularul, 

solul/sotia ai rudele de gradul I obfin contracte, aaa ctun suntdefTniela punctul 5. Nu ie declat ă  contractele 
societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreun ă  cu sotul/sotia si rudele. de gradul 1 detin mai putin de 
5% din capitalul social al societătii, indiferent de modul de dobăndire a actiunilor. , • 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penak pentru btexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 
	

Semnătura 

_kr6: 1;ŞNISISŞ  
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