
CORFEDEF.A T1A SIN:'A iiCKAL 
EEOAN 

iNTRAR 

DECLARA�IE DE AVERE 

Subsemnatul MAXIM RODRIGO GABRIEL ,având func�ia 
CONFEDERATIA SINDICALA NATIONALA 

MERIDIAN 
de VICEPRESEDINTE la 

Bucuresti CNP 
, domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declara�ii, declar pe proprie r�spundere c� împreun� cu familia" de�in urm�toarele: 

*1) Prin familie se în�elege soful/so�ia _i copiii afla�i în între�inerea acestora. 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ��ri. 

A 
andih 

Cotar Modutde ptafa AdresS 
ddbiandire 

OG. 19/1944 _i Maxim Rodrigo 
HGG 

|Bucuresti, 
3) 1997 21,19 mp Gabriel si 

Mun.Buc.64/1994 |Maxim Violeta 

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

*2) La "Titular" se men�ioneaz�, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/sotia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte _i numele coproprietarilor. 
2. Cl�diri 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte t�ri. 

Cotar Modu de Caegoih edobadhre 
OG. 19/1944 _i |Maxim Rodrigo 

HGG 

dobandiri 
Bucuresti 

(1) 1997 77,20 mp Gabriel si 
Mun.Buc.64/1994 Maxim Violeta 
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*Categorile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas� de locuit; (3) cas� de vacan��; (4) spa�ii comerciale/de productie. 
*2) La "Titular" se men�ioneaz�, în cazul bunurilor proprii, numele proprictarului (titularul, so�ul/so�ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte _i numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma_ini agricole, _alupe, iahturi _i alte mijloace de transport care sunt supuse înmatricul�rii, potrivit legii 

Natura tura Marca NEdebucatin Anu de aibricalie odildedobandire 

CONTRACT din 2017 de 
vinzare -cumparare 

Autoturisim HONDA tip CR-V 2006 

2. Bunuri sub form� de metale prefioase, bijuterii, obiecte de art� _i de cult, colec�i de art� _i numismatic�, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a c�ror valoare 
însumat� dep�_e_te 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor men�iona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac� ele se afl� sau nu pe teritoriul României 

la momentul declar�rii. 

DeSCieresumarn, Anuldobandirie a0are esthim 

IIL Bunuri mobile, a c�ror valoare dep�_e_te 3.000 de euro fiecare, _i bunuri imobile înstr�inate în 
ultimele 12 luni 

Yatbunu 
nstrainat 

Rersoanitcatre.caresa Eopa 
1strainat 0msrinai spinitit 
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IV. Active financiare 

1. Conturi _i depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire _i investire, inclusiv cardurile de credit, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep�_e_te 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bänci sau institu�ii financiare din sträin�tate. 

Institutia carc adninistreara Tipult yaita eschis in anu SoldAaloareh Si adresatacesteia 

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

2. Plasamente, investi�ii directe _i împrumuturi acordate, dac� valoarea de pia�� însumatä a tuturor acestora dep�_e_te 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv investi�iile �i particip�rile în str�in�tate. 

Numar de tituk Dmientfisoctetateamcare persoanaeste 
aCfionasau asociatbencticihur deîmprumut a2 ootayde parficipare a 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare de�inute (titluri de stat, certificate, obliga�iuni); (2) acfiuni sau p�rfi sociale în societ�fi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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3. Alte active produc�toare de venituri nete, care însumate depä_esc echivalentul a 5.000 de euro pe an: 

****"****"***°'**''******** ''***** ******** '** **°****'***'****°********°'''*°*° °*°°°** ***'***** 

******** 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în str�in�tate. 

V. Datorii 

Debite, ipoteci, garan�ii emise în beneficiul unui ter_, bunuri achizi�ionate în sistem leasing _i alte 
asemenea bunuri, dac� valoarea însumat� a tuturor acestora dep�_e_te 5.000 de euro 

NOT�: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în str�in�tate. 

editor Gontractatimsanul Sandenun albare 
SC BANCPOST SA/Banca Transilvania| 2007 CARD SAPTE SALARII 13.141,00 LEI 

CARD WIZZ BANCA TRANSILVANIA 2018 MASTERCARTD 10.000,00 LEI 
WORLD 

CARD VISA CLASIC BANCA TRANSILVANIA 2018 8.000,00 LEI GOLD 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven�ionate fat� de valoarea de pia��, din partea unor persoane, organiza�ii, societä�i comerciale, regii autonome, companii/societ��i na�ionale sau institu�ii publice române_ti sau str�ine, inclusiv burse, credite, garantii, decont�ri de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a c�ror valoare individual� dep�_e_te 500 de euro* 

Sursasyengiulu 
uneleadresas 

SorviginiprestaiObiectuil Venitm antal 
eneratoFdexe 

Cineaxe 
ncasat 

1.1. Titular 

1.2. Sot/so�ie 

1.3. Copii 

Se excepteaz� de la declarare cadourile �i trata�iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I _i al 1Hea 
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VII. Venituri ale declarantului _i ale membrilor s�i de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, eu modific�rile _i completärile ulterioare) NOT�: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din str�in�tate. 

Sursa venituluia 
cnumelc adresa 

Senviciul prestat/Obiedul Venitu antal 
gencator deveni icasat 

Tealizatenitnl 
enttart.dnsalariss 
1.1. Titular SNTFC CFR CALATORI SA EXPERT RELATII SOCIALE I| 64.534,00 LEI 

SUS CFR CALATORI PRESEDINTE 34.919,00 LEI 
1.2. Sot/so�ie 

1.3. Copii 
MAXIM VALENTIN - CONSTANTIN| 

UBISOFTT CONTROL CALITATE 36.000,00 LEI 
MAXIM ELENA MARIA ALOCATIE ELE 1.920,00 ILEI 

2enituridin activit�ri independente 
2.1. Titular 

2.2. Sot/so�ie 

3enitiri din cedareasolosinteibunurilons 
3.1. Titular 

3.2. Sot/so�ie 

4 Veniluridin investitii 
4.1. Titular 

4.2. Sot/so�ie 

5enitiidinpensi 
|5.1. Titular 

5.2. Sot/so�ie 

enitü din activitari agricole
6.1. Titular

6.2. Sot/so�ie 
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rsa venitiului
Nuneg adresa 

SerioitEnrestatobicdu yenitulanual 
enerator de venit ncasat 

enrealizar venitul 

enituri din premiiyi din jocuride noröc 
7.1. Titular 

7.2. Sot/so�ie 

7.3. Copii 

8Verituri din alte suse 
8.1. Titular 

Consiliul Economic si Social, 
Bucuresti, Str.Dr.Dimitre D. 

Gerota, nr.7-9, Sector 2 

MAXIM RODRIGO GABRIEL MEMBRU PLEN CES 30.660,00 LEI 

8.2, Sot/so�ie 

8.3. Copii 

Prezenta declara�ie constituie act publie �i räspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor men�ionate. 

Data complet�rii Seinatura 

26.05.2020 

CONFORMCU ORIGINALUL 


