
?)

ppS\IIBiA MUNICIPIULUI BUCIjRF STS

'r '''"“'“‘
86......AnuF#2/."

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnatul NISTOR ALEXANDRU GHE
Transporturi, CNI
Bucuresti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul
propria răspundere :

DRGHE. având functia de EXPERT. la Directia
•I, domiciliul @ r n :1p+ r 1 i

penal privind falsul în declarații, declar pe

l. Asociat sau acționar la societăți comerciale, companii/societăți naționale, instituții de credit. grupuri ae
interes e30nomic, precum și membru în asociații, funda iii sau alte o,qanizatii ,reauvernă,tîer ita la:

Unitatea
Denumire și Adresă

Calitatea
Deținută

Nr. de părți
sociale ; au de

acțiuni

1/rl':Jarea e5tală a
părților sociale

_și/sau a acțiunilor

r ci ;rcaÂaem1
autonome, companiilor/societăți naționale, instituțiilor de credit, grupurilor de interes ecor.cmic, ale
asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor organizații neguvernamentale

Unitatea ' Calitatea
Denumire și Adresă Deținută

Valoarea beneficiilor

3. Calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sincm
3.1

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și cmc-l1ir–eiFiE;al
în cadrul partidelor DOlitice, funcția deținută și denumirea partidului politic
4,1



5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obtinute ori aflate în
derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la 3ugetu; de stat,
local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde st3 IIl! este acționar
maiori taL'minoritar
5.1 Beneficiarul de contract: , Instituțirocedura ; Tipul i Data ! Durata
numele,prenumele,/cenumirea : contractantă: : prin care a i contractului : încheierii . con:rrctL=.“
și adresa

a
1denumirea și : fost

aaresa i încredln;at
contractului

' i„''aioarea
totală

i go1111991y_1___ ]

ccltFactuILli

Titular 1:

SOt/LC;,iC

Rude de gradul I 1’ ale
titulal',. 'L' i

Socetâjl comerciale /
Persoană fizică autorizată/‘
Asociații familiale/ Cabinete
individua,e, caDinece
asocIate, societăți civ;ie
profesionale sau societăți
civile profesionale cu
răspurlae,'e llrȚ,ltala care
desfășoară profesIa ae
avocat / Gfganizațil
neguvernamentale, Fundații/
AsocIațI,

'1) PrIn une de gradul i se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă
-2) Se vor declara numele. denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută titularul,
soțul/sotie și ruaele de gradul ' obțin contracte, așa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăților
comerciala p3 acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul ! dețin ;mai puțin de 5% din
capitalu! social al societății, indIferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta aec'aratle constituie act pUbIIC ȘI răspund, potrivit legii penale, oent'u lriexactitaTea
sau caracterul incomplet al datelor menționate

Data contpletării:
54.66,2.14

Semnătura :

7


