
11/51Xa,DECLARAȚIE DE AVERE 24)2/

Subsemnatul/Subsemnata.
de Consilier general

IONESCU Andrei-George , având funcția
la Consiliul General al Municipiului București

, domiciliul 51unicipiul București

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia11 dețin următoarele:

# 1) Prin familie se înț,'lcgc soțu1 'soția și LOpiii ant~,'bi în întreținerea acestora.

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusi\ cele unatc în alte țări

Adresa sau zona Categoria+
Anul

dobândirii
Cota
larte

!\lodul de
dobândire Titularul1 >

# Categoriile indicate sunt: ( 1 ) agricc)1: {2 ) tl)lcsticr: (3 ) intra\ilan= (4) luciu de apă: (5 ) alte categorii de
terenuri extravilane, dacă se 1ltl= în circuitul ci\i!

#2) La "Titular“ se menționează. în cazul bunurilor proprii. numele propdetarului (titularul. soțul/soția.
copilul), iar în cazul bunurilor în copropriclate, ctlt3-pane și llulrlclc coproprietari lor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inc1 usi\’ cc 1c 111.-IIC iI’i alte țări

Nlodul de
dobândire Titularul2)

8 Categoriile indicate sunt: ( 1 ) apartament: ț2 ) casă dc locuit: (3 ) casă de \aca11ță: \ 4) spații comerciale,'de
producție.

#2) La "Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul. soțul/soția,
copilul), iar în cazul bunurilor III copr(>prictatc. cota-pane Ș1 numele ccIproprietarilor.
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II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme. tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

!\'larca Nr. de bucăȚi 1 Anul de fabricație !\Todul de dobândire

2. Bunuri sub formă de metale pre{ioase. bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă și
nurnismatică, obiecte care fac parte din paIrlrnoniul cultural național sau universal, a căror valoare
însumată depășește 5.0011 de euro

NOTĂ:
Se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate. indiferent dacă ele se află sau nu pe teHtoriul

României la momentul âccia--ării .

Anul dobândirii \’aloarea estimată

III. Bunuri mobile, a Lil'or \'aloare depășește 3.11011 de euro fIecare, și bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni

luINatura bl
latînstră

Data
înstrăinării

Persoana către care s-a
înstrăinat

Forma
în străinării Valoarea

IV. Active financiare

1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiȚii, forme echivalente de econ3misire și investire,
inclusiv cardurile de crcdit, aacă valoarea însunrară a €utul'or- acestora depășește 5.01)11 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusi\ c= 1..' :-1-:,'.tu : 1-. băilei si:, :ns:i, 11l-:i <::rairciar= din străinătate.
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administrează
II:re: acesteia Tipul+ Valuta ! Deschis în anul Sold/valoare la zi

+Categoriile indicate sti11t: { 1 ) co}11 cttrc:lt 3.1111 echivalente (inclttsi\’ card): ( 3 ) depozit bancar saIt
echivalente; (3) fonduri ac IIn’esti{ii sai! cct1.i'\’ai:irtc, ilrc!!tsi,' jbndLiri pri-.’cIIC ,dc pensii sat! alte sistcrIle cit
acumulare (se vor declara cclc tltDi-cutE altii Itli f}SCL li tti',tcrioi-).

2. Plasamente, in\’esfitii directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a
tuturor acestora depășește 5.t}04 J de euro

NOTĂ:
Se vor declara incldsi\,- i n-,'estițiile și paNici{ră!ile Îil slră{=ătate.

Tipul+
Număr de titluri/

cota de participare
Valoarea totală la zi

+Categoriile indicate s:. 1111: ( 1 ) i tari;i de valoaie deți11tlîe (titluri de stat. celti.{icatc, obliga{iuni); ( 2 )
acțiuni sau părți sociale Îlt SL;CiCȚC-iIi conlcl'cicl Ic: f 3 ) i:-cFrlin1.rlttti'i acordate în nume pCI'SO}lOl.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul a 5'D00 de euro
pe an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusi\’ ccic dilatc În s*.ră!!ratate

V. Datorii
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Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasi\’ele fInanciare acumulate în străinătate.

Raiffeisen Bank SA

Banca Transil\ allia SA

Persoană fIzică

Contractat în anul

20 1 9

2020

2020

Scadent la

2024

2025

2(-)7 1

Valoare

90000 lei

90000 lei

400000 lei

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață, din
partea unor persoane, organizații. societăți conrerciaie, regii autonome, companii/societăți naționale sau
instituții publice românești sau străine, inclusi\- burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele
decât cele ale angajatorului, a căror valoare indi\’iduaiă depășește 500 de euro*

Cine a ;ac v

1.1. Titular

Sursa venitului
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

1.2. Soț/soție

1.3. Copii

+Se exceptează de la ciccILi!'at'c cadotli-tic și ti-CIt,11.iii: ,!:l lutc pl'imitc din partea rudelor de gradttl I și al 11-
lea

VII. Venituri ale declarantuIui și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. cu modificările și completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv \-ciliturile pro\’enite din străinătate.

litulat vine a
1

Venituri din salarii

Titular
IONESCU Andrei-Georg.

Sursa venitului
numele. adresa

Serviciul prestat/Obiectul 1 Venitul anual
!nerator de venit încasat

S.C. AviEli Serv Si
Jud. Brăila. \Iun. Brăila. str.

4811-ui , 1 : nr. 38A
4

Salariu – Director executiv 73 1 84 lei



Consiliul General al
Vlulricipiului București

i Mun. București, bd. Regjna
1{lisabeta nr.47. sect .5

1 SC _ANIOESl- Consult SRL
F Jud. Brăila. Mun. Brăila. str. Radu
S. Canrpiniu. nr.24

Indemnizație consilier
general

12980 Țci

salarIu 22745 lei

1.2. Soț/soție
S.C . JLvinli Serv SRL

Jud. Brăila, Mun. lirăila. str.
Astrului nr

Ana Irina Ionescu saiariu 16663 lei

1.3. Copii

2 . Venituri din activități indepe11dellte

2.1. Titular

2

3 . Venituri din cedarea folosilt ței btu1,ttri:ot'
3.1. Titular

S

4. Venituri din investiții
4.1. Titular

2

5 . Venituri din pensii
5.1. Titular

S

6. Venituri din activități agr! cole
6.1. Titular

S

Sursa venitului:
Nume, adresa

7. Venituri din premii și din iOCLiy 1 de r,oivc
7.1. Titular

t venitul : Serviciul prestat/obiectul i Venitul anual
1 generator de venit ; încasat

7.2. Soț/soție

91



Prezenta declarație consrituie act public
caracterul incomplet aI dat_' lor nren{ionate.

răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

Data corn pletării

.&,f.=c.G,./@2’.]


