
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul NISTOR ALEXANDRU GHEORGHE, având functia de EXPERT, la
Directia Transporturi, CNP K . .8 domiciliul BE,‘
1 _ _ )] Bucuresti, CII,1,3scând prevederile ar. 326 din Codul penal privind falsul
în declarații, declar pe propria :ăsp',r.,deT-e că Îr,lprernă cu familia*1> dețin următoarele

BUNURI IMOBILE1

1. Terenuri
Nota: se vor declara inclusiv ceie aflate în alte 1ăr-t

ADRESA SAU ZONĂ SUPRAFATAANULCATEGORIA: J DOBÂ}irlni
COTA
FJ,RTE

MODul Di
DC)gÂND: PE ', , 1 ULARUL+2)

Categoriile indicate sunt: (1) agricol: (2) forestier; (3) tntravilani (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil

2.Clădiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări

ANUL moD A MODUL DE TITULARUL+2)CATEGORIA+) DOBÂNDIRll DOBÂNDIREPARTE
==«Hln

56 mp2019 100% Nistorapartament vanzare-0
Alexandrucumparare
Gheorghe= hH

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spatii comerciale /
de producție
*1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copii aflați în întreținerea acestora.
*2} :3 ''țitular se menȚionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titula,ul. sot.uI/soția

copilui), Iar În :azul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.



II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte rr-ijloace
de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

NATURA 1 MÂRCÂ = NR. BUCATI ANUL DE
FABRICAȚIE

2014

MODUL 1)E
DOBÂNDIRE

Autovehicul Peugeot 508 V Ul 14=aI \+

cumparare ______I

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă si de cult,
colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural
național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 Euro
Nota: se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nL: pe teritoriul
României la momentul decI arării

DESCRIERE S'JM ARd
OOBÂÂi5IRll

VALOARE ESTIMAT

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE
FIECARE, Și BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

3000 EURO

ÎNSTRĂINAT
1
L

DATA
ÎNSTRĂINĂRll

?EF\SC• ANA CATRE
CARE S-A ÎNSTRĂINAT ÎNSTRĂINĂRll

PORMA VALOAREA



',/. r. _-:- , VE FIN ANGi AR=
1. (Aontllri ș; depozite bancare. fonduri de investiții, forme echivalente de economisire si
investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea însurnată a tuturor acestora depășește
5.000 Euro
Nota: se vor dec,ara inclUSIV cele afi3te în bănci sau instituții financiare din străinătate
iMbINISTRE

ALE C,>,\ ACEI b 1; A
TIPUL*) VAL UTA DESCHIS ÎN

ANUL
SOL.D / VALOARE

LA ZI

*> Categorlile tndlcale sunt: (1) Cont curen1 sau echi/atente (inclusiv cardy; (2) Depoz.: oa'lcar sau
echivalente: (3) Fonduri de investiții sau echivaiente, inclusiv fonduri private de pensii sau aITe sl3feme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață
însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro
Nota: se vor le:': 7 inclusiv investijiile și eart-cinările în străinătate

PERSOANA ESÎE ACTION qR SAU ASOCIAT /
BENEFICIAR DE ÎMPRUMUT 1

1

TITLURI/COTA 1
DE '

PARTICIPARE 1

VALOARE TOTALĂ
LA Zi

=Mili 1-c=M (1) Hârtii de valoare ae ținute (titturi de stat, certificate, obligațiuni)- {2’ AcțIuni
sau părți sociale în societăți comerciale: (3) Împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active oroducătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul
a 5,000 Euro pe an:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate



V. DATORII
Debite, ipote=!, garanții emise în beneficiui unui terț, bunuri achiziționate în sistem
leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora del;așește
5.000 Euro
Nota. se vor oe: lara inclusiv pasivele financiare acumulate În străInătate

CREDITOR ! CONTRACTAT E SCADENTLA
ÎN ANUL 1

1 : 4 c- 8]!+ Bank

VALOARE

2o49 37 000 30’.:

v1. Caaouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvențiotlate față de
valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciaie,
regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau
străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decat cele
ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 Euro

1--- --cRE-Ă-kgĂ[lzlî–-––]– -giik-gĂ–V&îifRil.c;l-:- -1- gE–Rvic;Tat-FiESTAT-/ -1 vi.Ii FI Aly J AL
i VEN:1'L,L 1 NUIJI,1, ADREBA } 081EC;TL;L } INC;AgA 1

i ; G:!., 1; A\' JR DE
1 VENIT !--F--=––

1 1.1. Titular

1.2. Soț/soție

1.3. Copii

Se 3xceptează Je la declarare cadourile și tratajii le uzuale primite din partea rudelor de gr3au! ' și a 1 l‘
/ea

VII. Venituri ale declarantulul și ale membrilor săi de familie, realizate în
,1:tirgu! an fiscal încheiat (potrivit art. 61 ain Legea nr. 227/2015 – Codu! fisca!, cu
modificările și completările ultelioal'3;
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VENITUL

SURSA VENITULUI: NUME, : SERVICtUL PRESTAT/
ADRESĂ ' OBIECTULGENERATOR

DE VENIT

VENIT ANUAL :NCAS AT

1. Venituri din salarii
1.1. Titular P F\'1 B Functionar Public 52.008 lei

Sat/sotie
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8. Ve.liIL: -i dțll alte surse
1, 1, Titu iar

F--

t 1.2. Soț/ soție

l.3. copiI

P'ezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit ieg;i penale,
;)enLr'.: ,nexactitatea sau caracterul inconlplet al datelor menționate.

Data completării :

84, vb , 2 c' 9 '4

Semnătura:


