






















J. 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, NICULESCU P. GEORGETA, având funcţia de inspector la Directia Generală 
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP domiciliul 

sector 1 Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind 
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. Nu este cazul 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

2.1. Nu este cazul 

3.1. Nu este cazul 

4.1. Nu este cazul 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 

sociale sau de 
• • ac 1un1 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a ac iunilor 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

.••. , •. •-·· -.....• ,. . .. , ..• . -, .. . ·-- ·>·· .. ,, .. -. ,-, · •~, .. ... ·•·« .......... , .•• , ..... - ,. •·.- .. ·---·---··----· ...•. ,--,.,, -. ..,., .- ,v•,,., •.. , .,,. . .. , .·, ·• .. ·. · ·•-"··,,,., , . .,. ·~··· iŞl,JJ9iltr~~te, iijclu~i.v.·•·i;lil~. Îtţ \:;tsîşţe.ri'.t' ·. jmtiij;i<;i'."t•I~~~tă;şi; ţi:vjl~; Q b ti,r1îit~ ·~~9' .,'ştl~ţi~: ,f,l~ţ~!~!ît? 
.;)f,;;:c'.' ..... , .• ; . ' _·,.~ · • . :.,·.,· •• : •• _.; . ,.··.~ .:· ·=::•-.: ;_:,,;:.,· ,~'.;- .· , ••;.,; .. , . . ·:y .. . ·, ·:•«-;,.-.. , •. •· - · . • ;·c,-.r·~··,,.,; ,. •': -~ ,ţ·, .i_ .... , .... ; ·,;: ,'. ·,.· ''·'<if/'".,}'•'· ,;,-.;·:,. - ~, ···-: ''j.i' .,,··"·\' . .-""·;,~;·;,·,,;1 

. f Jlin I? !11 .. e~ţ•t!!cP' }11nctţ•i? r, • 1:'1:11.n4a,te'?r:.S.:Jc!I,:J!ţ,-,•tţf !I.'?JJ P,t,!ijl\~~Qnif1t,f~ţjf ~1f ~ ·~u.~t.,f 9:l~j~~ ţţJil~!• 
fŞf.;diii{{(in,J llri .·• externe ·Pri; î~Clieiati,t .. ţµ .;ş:94ii).mţ'j.(~~.fu.iilli?te 1'.f 1i:ll~Pj,ţiilo;;d.;J~t"t\i~ij i~4!i,·~ţµti181; 

.,, .. ··, .• ,-, ••.• • , ,·' ·.' ,., •' ., .•• ,, .,, .. , •. w •.. . , .• ,,. , ••. , ...••• , ..... , .. ··••.·•'··· .• ·, . ,·- · , .,.•.· • ~ .,• -- ,··, .• ,·,-•,,·: ·. ·''·.,,· ·--··•'•:• .. , ,., ... ·········•--c0.·-·· ~tit.~ţio:itâ'r·,:fu•::t·· orit~r /îninoiitar:: ·~-~':\· :~- :·~:: ... _: ~,-_- y·".; :': :": ?i ~c; );,i,;,:· :;'-r~>·: '·~>-: . ·;:;. '•: !1 ',., :'.,t·:::i:';. ·,:f-:.:\•:_:.;v,~~. },; ·c:5:/· /.:' ..• ,··,.:. ~":~J: '/.: : ·:·/;?:·;. : _;:"t. ::~Jtt.:t=;,;~: 

5.1 Beneficiarul de contra::t: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Titular 
Nu este cazu I 

Sotfsoţie 
Nu este cazul 

Rude de gradul I I) ale titularului 
Nu este cazul 

Socieraţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată! ~iaţii fumiliale/ 
Cabinete individuale, cabinete 

Jnstitutia 
contractantă: 

denumirea şi adresa 

Procedura prin 
careafost 
încredinţat 

con1ractul 

1 

Tipul 
contractului încheierii 

contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totalăa 

contnuuiui 



39:)CÎate, ~ietăţi civile profesionale 
sau ~ieraţi civile profesionale cu 
răspundere limitatăcaredesfăşooră 
profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ 
kociaţii 2) Nu este cazul 

. 

l) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
Z) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, 

titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data corn pletării 
Semnătura 

25.05.2020 
. ; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata, NICULESCU P. GEORGETA, având funcţia de inspector la Direcţia Generală 
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP domiciliul 

. _ . sector 1 Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

I. BUNURI 
IMOBILE 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Nu este cazul 

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

2. Clădiri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ări. 

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 
2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. BUNURI MOBILE 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
trans ort care sunt su use înmatriculării, otrivit le ii 

Autott1rism Hyundai 1 2008 Vânzare - Cumpă1·are 
Autoturism Opel Astra 1 2012 Vânzare - Cumpărare 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nt1 pe teritoriul 
României la momentul declarării. 

Nu este cazul 
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, 

- -III. BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPAŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI 
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

Nu este cazul 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi 
investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de 
euro 

~ 

NOTA: 
Se declara inclusiv cele aflate " bănci 

• • • • 

financiare din străinătate. vor ln sau 1nst1tu 11 
• 

· .• •. .·•. ·- ":•,· ' · __ ;~- ·,.· -• . .;~.- ,. -:•.4:> ;,,·••"' ... '•, _ .. _.,. -·.,., > ., ::,/:~. ~ _ .. ;;-,. -~~·-:.':· t:-, ·.<_>::; :j:~~ -_ -~~~i/~)-.1 ~r-~~~~ f ~-~:;1--~I1; ii ;:,}::\; ;··-: .f··:)-'.'./i?f: i;?{ ··;: -~/:>::;:: -~~ ·:: }/. ~-\:·t·-?~:··~:~:· .;i\\~.f.:?// <f [~3-f ~J), ~ :-.-~~\-(!:_·~ .. __ .: .' .-;:J,nstiţiîţi;iftate~:;fdmiitsti;:e~ză: ".::C? . ,:.\'. T·ipul*·:·-.:.,::: · .'.;-:., Mâliîta,.-.i;, • ' . -c,;- • S "•tdl ·•, -.. I ,.. ·.• .. l ' ·{',· . ·.· .. . -->~,--
: ' '.' .- ',:' :, •. ; . : :.: . :" .:~:'/,~/ -: <' ·iî'f:. <.7\,;~·!, '.' -\·.' ~ .. ·'.'.:' i ,· >·:_:;;}{:;,, ,,·,; -~ ''>.' ·, . e.sc 1s;,-m\a:nu ': ·.~-;.;;,·., ... _.,.,~: .. . , .. . . : .~ ..... ::'.f . ; ~ - ',:.,:·<·:;~-.-:-> '· .... ' ' ' ·, .... _ .,.. .. , .. •--.--· o va oare:. azi., .... ,,,, .. 

. ··-'\: .:··i~: •\? <·r_.~.,~· ;· -~?:/~':j\ \J}?:~{~,::.-~ ~~~~-:-\ ;1~~f:/~ ---:/··ţ {:j\:.':::· f:: .?· .. ;: (~.: .. -;:\ ;:: :t~:·i~,::~<-~'-~i.· ~/ :~~-~:~;~: ~.-::~:~: ~-ţ:J)1;~~ţ~-1./~: .. .. • ·. , :-.,.~_:, :'.IŞl · ~ rţ~a. ;t.ce_sţe1a .. _:, , .. : -·?, _., .. ;; < ~t\~:t--.:(~\~_1
_~= . .. /x :.~.-~:\ .. :?·: :\ •. :::. \; ,. -·:" •':'· ",,,.., '.-.; .... "'~ ,.~.-::..,/ .. ~:I'• 

Raiffeisen Bank - Sucursala Crângaşi 1 ron 2005 1 8.350 

Credit Europe Bank 1 ron 20 1 7 l 0.300 

Fondul de Pensii Administrat Privat 
3 2007 14.006, 16 NN ron 

Raiffeisen Bank - Sucursala Crângaşi 1 ron 2006 7. 1 30 

ING - Sucursala Ion Mihalache 1 ron 2007 2.800 

Fondul de Pensii Administrat Privat 
3 2007 1 5 .047, 1 7 NN ron 

ING - Sucursala Ion Mihalache 2 20 1 7 30.33 5,57 ron . 

ING - Sucursala Ion Mihalache l 20 1 7 1 .047,8 1 ron 

ING - Sucursala Ion Mihalache 2 20 l 8 1 .047.8 l ron 

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

v 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv investi iile şi artici ările în străinătate. 

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni 
sau părţi sociale în societăţi comerciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pe an: 

Nu este cazul 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele af1ate în străinătate. 
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V.DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv asivele financiare acumulate în străinătate. 

BCR - Sucursala Ion Mihalache 2018 2023 55.000 lei 

VI. CADOURI, SERVICII SAU .AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢIONATE 
FAŢĂ DE VALOAREA DE PIAŢĂ, DIN PARTEA UNOR PERSOANE, ORGANIZAŢII, 
SOCIETĂŢI COMERCIALE, REGII AUTONOME, COMPANII/SOCIETĂŢI NAŢIONALE SAU 
INSTITUŢII PUBLICE ROMÂNEŞTI SAU STRĂINE, INCLUSIV BURSE, CREDI'"fE, GARANŢII, - ~ -DECONTARI DE CHELTUIELI, ALTELE DECAT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CAROR 
VALOARE INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 500 DE EURO* 

1.1. Titular 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea 

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMILIE, 
REALIZATE ÎN ULTIMUL AN FISCAL ÎNCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 
571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile revenite din străinătate _p . 

• 
. . , ... ~.•-~j. • . _. ; • . ·-· .- .··_:}'·•, .... ,... · 1 ;:..,_ -, __ •;· t-,, ... • •;, ' ·..,.- •·.-. ••~-•-· -,•. 1 .. , .,., •• v•-.,.,..,. ·-·-•. :> . \"-·,,..:,,~_, -!~• ,.-·-~- . ••,- •• ·.; ,. • .,, •-.:,., ·., 

:SeiYic1ut i;,,"te§târioiiie~iiiî:i ··;,M.: -c,~.-.-ti ''i :i/•fJ> ,, .... ,~'\>'·1f'•:: , .. ,.,- ··~~- ·•1-•-·'.".'(.;,~ ·· ·• ... ·· ,.,_ .. ;f·•"-..:/.•-· -,.· .;-.,• -/-_ :··-~.:-··.\. ·, .• -~~: '.:.{. -:·-_--;:; ·-\~~ :~s-·urSă·}~'t~iiitu·lui ~; -:.~/~:; .:~/ _;~~-" --~ . -:. ... _./2:_ f: ... _:\ ţ~ .., ~' ~;~~~: ... -~:-·>~:: .~ _.,,-; ·• ·./·::.-~ ;_ r•· .... --·./r::, ~~-f : :;: ~.::"; f. ... ,:· . ·-·-:. - . ; . • • 'f' • 

:-:·:·)·;!-/'.~-/:;::-~_ .... · \-_ .. __ ;,.-~ .. - -_.: ·_. _ -. ,;:~r.~-\~~-.:.-_-.ţ~_ .. : :7' . ,en1 u ran,ua ;f't /i:'i(r7s.;r·cme,';â::r-eâlizăt:,,enitul : ·' ::: . \:· .. r , ... -· .. p • ,.,._ ~-,.,,··•· -•·•·• ..... ,,, ,, ' ,",. l•-,.*<f. ;'~": . • . ~., ,<. ,•·,~ ___ ,, .,__ •. , •1.-. .,,f';.' l • ,; _:,, • ._, •'~ .. ~:,, , •\}""✓, -,.,,,.,,:of,',_:;,.• .• ,;. .. ' ,'>•✓ ,,c~,,;,:t-c•; ._::-,,- -;._-.:,•,._,_ .,' .. ":'.• -.;•, ~ . . ,., .•• --,;:•··,;,., {,. ~·'~ ~ .. ,., ... ~ ··,.:-.-.. . · • ;·;,, .. __ ,,,.·.!-.='··•1•-~.:,•~-.-~ •-, .. , ....... ,~.,,.,. 1: ' ·'•• ., •• #' . .,;:•·, • ...... , ..... __ , •" • - .• ' 1" ', ...... 

::,.'~: \·'? .. ~.t:-:. A 1_.~--:~ •. •c.~:,-: î?'"_';,: ,r:~:~â :,,.,ti' i,:- /~.f":_'.~t,f(.r:.:~ ··:.f/: ~":'•-~·.• . ·, · ~:-:··· -. -t _._.i.;~ . .,,···:-., ;_ ... :, . .. ;·:..., .• ,-/,.,'.'<~ . ....... ·~ · •.· ,.-,,·•-f• ·ţ••...-Y-·."< -~-~·'t ··· ··r• d .. ~- ·-...... -~·, ·~ · ·._t.-.,,. .. .... '-'!.•.~ ... ,..._ ;.., . ... ,,,, .. ..... " -,-, • ,- ....... ~. ':¾- , ... :·' .. ', ~::··r.:.-. · . .:· .,• r_ .( . .. ~ .. : • .- ·.~ .... , .,_ ',,.,··.l.•;--' d. >-.. --,--t_ .. , ... _.t:.: :..'. .. =, =j.,,")fifnu-me e;i.a· te.s~>·::;.,,,: :.:,~:.;_, .. . ~.:; /:/.'~:~ 11ncasăt:?:c;~~;t:\~~·: . ,.:,. •.• '·· ·--.1 ........... , .. . .... ~•.·• , · .,.,. ,:-, • • .••• ,\,· ••. • ••- •• ...,., ... ·.-.. - - •. -- _,.:,,.,_ ,. './;:,:.,:,,·;, ~en ~r_a .O.l7t-. ' _ţ_.;yţţt,ţ, . •:'c'J./(.(''!; ;i•.. • ,..,. _• •.:' ·y>_,_. ·,. _;-.••A ,' ' , ,_' • "".,' ! •. ~· .~. · ·•• ' ·,. ,• 'ţ., ,;·•, •• • .• ' • .... ·, ' •• .~"• • ';: ., :> • . . •• ,: .,.:.,., •: -, ' :-- . . !l-:' (.• ;••·•· ,._.. ..... ;T ··, ··"'··••·.,- · .- ..... r . .-· .. • ,·, • · ··· ··· ... ,.. , .. -····'r ,,.. . ,.,• .. -..... -.. ·~·,)tc-, . . ~ -........... .;.:.,· ·, ·_;: ,•··-"--::. ._,_,,,.,,. ............ · .. , . .. _., ,;,•' · ·:·· .... ... · ,•·~-~ .... •·~ ......... -~·-~- ';%•·.,,• •:•• ;'• T•, , ;_.• , -·• • ,.•., :.: ~-,.·.s;,';·•~·\.~'•;-
.,... ..... . . . -- ' - ., . . . . ·, ., . . . . . ..... 

1 • Venituri din salarii 

1 • 1 • Titular 

Direcţia Generală pentru 

Niculescu P. Georgeta 
Administrarea Patrimoniului 

inspector/salariu 57.3 97 lei Imobiliar, ; 

- ,, 
sector 2 Bucureşti 

1 .2. Soţ/soţie 

B&G Business Travel SRL, 
Niculescu I. Aurel 

. 
sofer , 1 0.788 lei 

Sector 1 
' 
Bucureşti 

1 .3 • Copii 

Nu este cazul 

2. Venituri din activităţi independente 

2. 1 • Titular 

Nu este cazul 
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2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3 .1. Titular 

Nu este cazul 

3.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

5. Venituri din pensii 

5.1 . Titular 

Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie 

Niculescu I. Aurel Pensie 11.010 lei 
6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

Nu este cazul 

6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7 .1. Titular 

Nu este cazul 
' 

7.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7.3. Copii 

Nu este cazul 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul inco1nplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

•.•...•.••... -· .... 
04.06.2019 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, NICULESCU P. GEORGETA, având funcţia de inspector la Direcţia Generală 
pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP · , domiciliul 

, sector 1 Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind 
t·atsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1.yi ~ ·:~oc.ţ~ţ ·sa~ Y~~f (q·n:.~r; i~,,sqiji~ţ~ţţ7:c9,~\•~:~ţl~îif -'~~~pâ.ni¼s.Qc(t?'.ţăţi~;_i~ti(in~i~_,-:·tµs~ţlt~t~J~:<!~:~fj:f<J:~(;i;gţµi·d. Q ţ 
{~~\iritt:res economic~'tptec:um/şi:~ijie·m:b:r1:f~Jn:· ăsocl~ţîi,>funţţâf11)siă:·,a((e'::,'.it2·aiiii~titine,ii(~iî;:rtjm'.e,htăl~~:.(4}\~~;, 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau de părţilor sociale 

acţiuni şi/sau a acţiunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

I. I. Nu este cazul 

~i:2~_/Galităfţ_ai'de ::niem·b·r~':j~;ţ()~g~tţele,::df~c6.JÎdi,c.e.k~;5 a~iţi,iq)~fr~ii~:şf.::~9.ÎJ,t.r.«;il/ale·· şQ~i~tăţ)ît>-t,-:'.ţ?im~rc;iâI~~:.': 
.. :. ·: :,:· . -·.. . - ."•·. . . ~ - ;_• < . .:;...... ! ._ , . . .. ,_ .,, . \, .. ·- <~; . ;.::,--~~ 1,:; . ~- r< ·.. =~;· \,,; ~--·:. -:"7 ;'.·~ .-..:~~:,_;..'~ / ... ., ,.,. f'. ._., •• , }.. .• -~.-- .;·-... •. _;-' '-; ... : ~ •;?" ~: .:',":" ~ • ., • ,,'.;.-;.. • ~,.::-, ·: _,. _.,, ~~ ,' -j• ·:.-i.:. ;: <•; ... ~. . ' .... . : .. ; .; ::: - ·: . .-.-. ., .... ;'~ -:'ţ..•,;.fi;,'c ... ;;.';"'·f' ·;.--w:..;; :ţ,.;';:;: -; ::-:. : -,~ ,/ '. ;;';: :· . "'-.. , 

·:: ~lţ.:r~giil9t/ a.ţi to no:jp.e-~:i}ll~:~c_Qilipâ;nfilij rls~t\ie:tă,ţil9.r •·:J1a ţicirial~;_;'-;ile./ins·ţttµfJilor; ~ţ :;·,~_r.ecliţ;~ijlţi.:,gf ţipitiilpif 
; .-, ·· .. : ,,.: ·:' .._· ' · . •. ·; • . . · .• . -; . . ,. ;.,. - •;_ "'.; .- ., •. :: ....• '. :_:.t''' -~,...i.: . •..:."• t;,-.: <·•· ·· .. ,,. "' ·;,•·' ·,· ~ -•. ,~ ·,~; -~· ~ ~-.. .: .. ..,.,. • . :· ,;. .. . . . -. . -. - . .•, ·.: ··•. . . .. ,: . , ., --,;..~ .:'.i',.~.~ .... ;.. ' ··,:... - . . . . - ....... :~_: . . -;. '..-·: ..• , ,,:"_'->'ry•' : •• :;·." i -c' .. _? ·.,.1_:...·.• •. ·:· -~- ~::.. ~ .... -, •. -•• • , .:-., ::...... • •, 

'.'.f(let'interes .. ~ţo n omic;: ii:Ie~as9;ciâţtilor:,sa itr{piJ.d? •iiJo:r·,oti; aJe:·a1tor\ o,r,iâ;piz.a tii '11e~uveri1.~iîţenl~le:ti: .. \: ·:\: ,;;:}~. • •: . 
Unitatea 

- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. Nu este cazul 

:::~4_;·,c4lita,t~a-,-de: -m~qi:h-~ţt~îp«~,rg~JJţ.lţ)_iJ.i:~ţonţ:tq~ef:ţ;. ·-~db.t:iiiişţiir~\ş1i:f.Q_nJ(9ţ;:.:rettibu;i,ţ~;fş~~)ltţ~t~irl:ij~qi°t~}s.; 
·-,·-, .. · · · • ~ · ~~ ·, ___ ._._.·•-· .... t_. ,r,_. __ ., ,,,., .. -< .. ,,.- ţ-.~ ·"""· ~- -: ··,''' <.i-- · .,. __ !'.·1_•· ···· · -. ,._. ,, ..... . . _ . . _ . • , . .J, .. ,.,. .•. , ...•. .-:.:0..• .• -'.-1•,-.,. , ._ '( _ •. , •.• ,, ___ ._,J •... _~•·••_-~--~,.. .. Si -~~ilftJf-_,,1L, . . ,.,,_,..,~- .... ~,. ,. - ..•. . -• -·-~ 

,_ a~t-iii~ te :;în: ~adru i ~.itrţttleJo iff uo.Iîtitif ;rµ:n~.t1~:aettîî'uf ă:;:şi\deîiuniire~·tniţ;tJd.ii(61)h~1iti~ltţ§,J'.fx~;;;;::.tf!~)·i·/~i/;'.:'.. t:.-:·;}{//; 
4.1. Nu este cazul 

.-.s~-- Contracte, inclusiv :~ele:d·e ,asistenţă J,,uridică~ - consultant~ şi civile, .<>hţinute sau· aflat~ in,~erufare în . 
,-timpul .exercităriî funcţii{~'r, :anan:clatelqr :s,au :derrinităţilor pU~li.~e ţ.in~11ţate de . la · bugţ.ţ~I)(i~ : ~tat, -:locăi · 
, · Şţ ~iii : fondur_i externe -~ri<- Îttc~eiate. Cll:. so.~ietăţi . co.nierciale : 'cu ţapi ta, :: de:· stat . sau {g~'4i. :istât~l :~~te 
acţionar majoritar/mino_rjtar: ' . . . . .· ' . . . .. ' .. . . . . , . . . . , . : . ··: .... · ;. ,'; : . .. • ·. 

5. l Beneficiatul de contract numele, 
prenumeleldenumirea şi adresa 

Trtular 
Nu este cazul 

Sot~~e 
Nu este cazul 

Rude de grcdul I I) ale titularului 
Nu este cazul 

Societăţi com~iale!Persoană fizică 
autorizată/ Asocia~i fumilialel 
Cabinete individuale, cabinete 

Instituţia 

contractantă: 

denumirea şi adresa 

Prooxlura prin 
careafost 
încredinţat 

contractul 

1 

Data Valoorea Tipul Durata încheierii totalăa contractului contractului 
contrrdului contractului 



asxiate, societăţi civile profesionale 
sau ~ietăţi civile profesionale a1 
raspundere limitatăcaredesraş:mă 
profesia de avocat/ Organizaţii I 

neguvemamen1ale/ Fundaţii/ 
Asociaţii 2) Nu este cazul 

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, 

titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

04.06.2019 ·····················~·· ····- -- •······ 

2 



PATRIMONIULUI IMOBILIAR SEC C I DIHECŢIAGENERAÎA PENTRU ADMIN.: 

DECLARAŢIE DE AVERE I Slr.luiggi_Galva7.20,,eclorl)8:.· l 'sli,g 
INTRARE/ IEŞ/Rt Nr. •••.•..••.•......• • ..... 
-· r,.) ' Cb I ,,.:> 
• 1ua ..... ~.P .... ... una .......•......... 1 .'J:)... 

Subsemnata, NICULESCU P. GEORGETA, având funcţia de inspector la DîFecţia-Generalâ ' . ::i-u 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP domiciliul 

. Bucureşti, cunoscând prevederile 326 din Codul penal privind fal ·n 
declaraţii, declar pc propria răspundere că împreună cu familia'> deţin următoarele: 

*I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. BUNURI IMOBILE 

1. Terenuri 
NOTĂ: 

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; 
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

(4) luciu de apă; (5) alte ca/ego' 1 · e 
I l1 

I I 
2. Clădiri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. =====-

Nu este cazul 
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacan/ă; (4) spa/ii camerei: 

produc/ie. ' 
2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/ soţia, , 

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. · 

II. BUNURI MOBILE 

''1 

I 

1. A~tovehi~ule:a~toturi~'?e, t~~ctoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport . I' 
sunt su usc mmatricularn, otriv1t le 11 i I ii I 

Autoturism Opcl Astra 2012 Vânzare - Cumpăt+, 1 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de a~rn li 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însu: 

1 
1 
ă 

depăşeşte S.000 de euro I 
NOTĂ: , 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul Româzi li a 

momentul declarării. ' I 

Nu este cazul 

ITI. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI B 
IMOBILE ÎNS - • 

Nu este cazul 

1 
11 

B.J.R.U., ;1M. 
Edi/ia /IR~~ 0 1~ O 



IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, i c usiv 
cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv • • · · - · -

:11Jl~~11~:!i11l!!~\lil~fl!IJi~i. 
ING - Sucursala Ion Mihalache 2 

ING - Sucursala Ion Mihalache 2 RON 2017 30.000 

ING - Sucursala Ion Mihalache RON 2017 3.000 

Credit Europe Bank RON 2017 8.100 

NN Pensii SAFP AP S.A. 3 RON 2007 12.916,29 

NN Pensii SAFPAP S.A. 3 RON 2007 10.679,33 

ING - Sucursala Ion Mihalache 1 RON 2007 2.800 

Raiffeisen Bank - Sucursala Crângaşi 1 RON 2006 7.130 

Raiffeisen Bank - Sucursala Crângaşi RON 2005 3.240 

• Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit banc,i,~ sau 
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu aculn'ulare 
(se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). · 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a t 'uror 
acestora depăşeşte 5.000 de curo 

NOTĂ: 

Nu este cazul 

• Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare de/inule (titluri de stat, certificate, obliga/iuni); (2) 
sau părfi sociale în societăfi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
Nu este cazul 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V.DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
NOTĂ: 

cfiuni 
' 

i 
~an: 

alte 

2 B.J.R. . -D.A. 
Edi/ia 1 1 fevi:ia I 



VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢIONATE FAŢK DE 
VALOAREA DE PIAŢĂ, DIN PARTEA UN9R PERSOANE, ORGANIZAŢII, SOCIETĂŢI COMER.9114.ţE, 
REGII AC~TONOME, COMPANII/SOCIETAŢI NAŢIONALE SAU INS1::ITUŢII PUBLICE ROMA\'l~~TI 
SAU STRAINE, INCLUSIV BURSE, CREDITE, GARANŢil, DECONTARI DE CHELTUIELI, AL ELE 
DECÂT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CĂROR VALOARE INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 50· .. r .. E 
EURO* ! I ·• 

I• 

i' .i 

I.I. Titular 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

• Se exceptează de la declarare cadourile şi trataJiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-ea, 
VII. VENITURI AJ:E DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMILIE, REALIZA! : \ÎN 

ULTIMUL AN FISCAL INCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 571/2003 PRIVIND CO. UL 
FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE) .. 

NOTĂ: 

\t&_ery_i_ţµ,1Jpi#Y~~r~u~1i;1:~H11:im11tt{1~~m~~;;1tfrnf.1it!!IB 
I.I. Titular 

Niculescu P. Georgeta 

1.2. Soţ/soţie 

Niculescu I. Aurel 

Niculescu I. Aurel 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

Nu este cazu I 

2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

3.1. Titular 

Nu este cazul 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar. 
1 Bucureşti 

Instant Grup S.R.L. 

Bucure ti 
C&l Rent Auto 

Sector 4, Bucure ti 
B&G Busine~s Travel SRL 

, Bucureşti 

.. 
3 Sc:11mălu..·• 

inspector/salariu 

şofer 

şofer 

şofer 

84 le 

! 
I 

3721 i 
i t 

I i I· t l ·1 
3.05711 ii[ 

' I I I 



3 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

V, , ,.· 

4. l. Titular 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

••' '· 'J- , 

5.1. Titular 

Nu este cazul 

5 .2. Soţ/soţie 

Niculescu I. Aurel 

6.1. Titular 

Nu este cazul 

6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 
,.,,. ,,,, ~ 

.,:-.; .~. 11n ,:,,; 1,uu 

7. I. Titular 

Nu este cazul 

7 .2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7.3. Copii 

Nu este cazul 

, ·-·' 
8. l. Titular 

Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

8.3. Copii 

Nu este cazul 

C.A.S. 

I I 
! I 

11! 

ii I 
iii ll 
11n 

._, ___ . · .. , +iii\~< 11 ,.; 

I i 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caract I 1I 
incomplet al datelor menţionate. i 

Data completării Semnăţura 

08.06.2018 

I 

4 

1\1 

L B.J.RU. I , , 
Edi/ia J I Revi=i O 
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DIRECîlA GENEHAUiiENTRU 1\IJMINISTHARi'/ 
PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 . 

: . Sl_r_. Luiggi Galv.ini nr. 20, scctoi 2, Bucureşii • 
INTRARE/ IEŞIRENr ...•...•..... Q ........... D..1 
_Ziua ..•• Q6 .... Luna .•..•. ~ ...•.. 20 .. 125. 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, NICULESCU P. GEORGETA, având funcţia de inspector la Direcţia Generală p DIGU 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP · domiciliul I 
. Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pc 
propria răspundere: I 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

I. I.Nu este cazul 

- denumirea şi adresa -
2.1. Nu este cazul 

5.1 Beneficiaruldecmtra:tnumek; 
µmumele/denumireaşia:lresa 

Trtular 
Nu este cazul 

SoVSQ\ie 
Nu este cazul 

Rtrede groou1 I na1eti1Ularului 
Nu este cazul 

Socîetă\i C()ll1(IDale/Paromăfizică 
autai:zalăl Asociaţii fumiliale' Cabirere 
individuale, cabiroeasociatf; metă\i 
CÎVlle µuresionalesau metă\i civile 
µufe;ionalecură,p.Jncbe!imitllăcare 
desJă?:m resiadeavocat/ . .. 

lnstitutia controctantă: 
denumireaşia:lresa 

Calitatea deţinută 
Nr. de părţi 

sociale sau de 
ac iuni 

Calitatea deţinută 

Procedura µin 
careafa;t 
îraa:fintat 
controctul 

1 

1iµ,l 
controctului 

în:heiaii 
controctului 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
i/sau a acţiunijor 

Valoarea beneficii! r 

Durala 
controctului 

I 

B.J.R. U. DI. 



~FurdatiV Asociaţii~ 
Nu este cazul 

I l 
[, I 

'l Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. : I i 
2
> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titul1rul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 1 li 1' 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau carj l ,ul 

incomplet al datelor menţionate. , !; 

Data completării Semnătura 

08.06.2018 

2 

1, 

I 
I: 
!i I: 

11 ' 

1i I 
I! I 
lt ir ,, 

I: I, 

I 

I 

I 
, I 
i 
I 

I 

B.J.R. U. i ,. ·, 
Edi /ia I I Revi, ·r·. r. 

' : 

' ' 

I 



DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, NICULESCU P. GEORGETA, având funcţia de inspector Ia Direcţia Generală 
entru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP , domiciliul 

Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal 
privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1

> deţin următoarele: 
*I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

I. BUNURI 
IMOBILE 

1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor de · · • • · 

•·· ',:;~,~~~~~~:~~~[~~::,, 
Nu este cazul 

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

2. Clădiri 
NOTĂ: 

Nu este cazul 
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 
2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 

-;opilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. BUNURI MOBILE 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 
ort care sunt su use înmatriculării, otrivit Ic ii 

Autoturism Hyundai I 2008 Vânzare • Cumpărare 

Autoturism Opel Astra 1 2012 Vânzare• Cumpărare 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de curo 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 

României la momentul declarării. 

Nu este cazul 

1 B.J.R.U. -D.A. 
Edi/ia 1 I Revl:la O 



HI. BUNURI MOBILE, A CĂROR V ALO ARE DEPĂŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, ŞI 
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI 

... Natura bunuluF . ''Dâfă< • · :/J:Persoâiilf:către cîires2îfi:Hi i'i'Uh 'Format• 
. · .. în.stfăiiiiît . , .... îlf~trăihării . < . în~tfăiiiâtf, • ;, !':îlî!lti'ăiilăfiii' 

Nu este cazul 

IV. ACTIVE FINANCIARE 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi 
investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de 
euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

IiiStituţtiitrta~:~:ir::1rează . 'v~Ihtâ . 'iiJiiJhî~•frii1111Jî . . iJiâ}JJ1oiî;e•1~ zi 
Nu este cazul 

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

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile · e. 

Emitent tjtlu/s?c.ietatea.}~ ~are p~f*~ . ""''" ,:: , •• . umărideititliifyL;J Valoarea totala la 
ac ionar sau asociat/beneficiar de· îm iÎf~' zi · 

Nu este cazul 

* Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni 
sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pe an: 

Nu este cazul 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. DATORII 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

cficÎit6f . 1 'i<::6htţ11Jfi1tî11 :iriiii' 
Nu este cazul 

2 

CONFORM~ALUL 
Scn;_;,u...u~__.-

B.J.R. U. - D.A. 
Ediţia 11 Revi=ia O 



VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢIONATE 
FAŢĂ DE VALOAREA DE PIAŢĂ, DIN PARTEA UNOR PERSOANE, ORGANIZAŢII, 
SOCIETĂŢI COMERCIALE, REGII AUTONOME, COMPANII/SOCIETĂŢI NAŢIONALE SAU 
INSTITUŢII PUBLICE ROMÂNEŞTI SAU STRĂINE, INCLUSIV BURSE, CREDITE, GARANŢII, 
DECONTĂRI DE CHELTUIELI, ALTELE DECÂT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CĂROR 
V ALO ARE INDIVIDUALĂ DEP ĂSESTE 500 DE EURO* 

I.I. Titular 

Nu este cazul 

1.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-iea 

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMILIE, 
REALIZATE ÎN ULTIMUL AN FISCAL ÎNCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 
571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE UL TERI OARE) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile rovenite din străinătate. 

1. Venituri din salarii 

I.I. Titular 

Niculescu P. Georgeta 

1.2. Soţ/soţie 

Niculescu I. Aurel 

1.3. Copii 

Nu este cazul 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar, 

S.C. DACOSERV S.A. 

2. Venituri din activităţi independente 

2.1. Titular 

Nu este cazul 

2.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

3. I. Titular 

Nu este cazul 

3.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

3 

inspector/salariu 16.690 lei 

Consilier recepţie mecanică confidenţial 

B.J.R.U. -D.A. 
EdiJia I I Revi=ia O 



1
·••

1 
:••r: •• :;,~iiî~•·~•·t~~il*~!~!1~~!il:.-w,1~~i~~tii1:'fii!111iil!i!/i11iili ii~li!i~jţ6~~rl~[~li1l~l1~/i1 1/li~l~f ~1îîM:f l)• 

4. Venituri din investiţii 

4. I. Titular 

Nu este cazul 

4.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

5. Venituri din pensii 

5.1. Titular 

Nu este cazul 

5.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

Nu este cazul 

·- 6.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7. Venituri din premii şi dinjocuri de noroc 

7.1. Titular 

Nu este cazul 

7.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

7.3. Copii 

Nu este cazul 

8. Venituri din alte surse 

8.1. Titular 

Nu este cazul 

8.2. Soţ/soţie 

Nu este cazul 

8.3. Copii 

Nu este cazul 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

08.06.2017 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, NICULESCU P. GEORGETA, având funcţia de inspector la Direcţia Generală 
entru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, CNP , domiciliul 

Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind 
falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1l deţin următoarele: 

* l) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

-:>t·}-;;AsQ~HHtSâUPifCţ"'IOilîlWiă'.1KSOCi~îăţî1IEOnîCr.cta1e{îţt~tt'~i'·~'1â'.niilSO'cl~tăţl~DllfîON'J~âie~iîl'Stitllţ-i'.t~ţţtf·CtCatf1t~~1î~'''.ii'il]: 
i,·",";'''""C''''-:,i·_-;• t; ;;t.-J:•;;>.':tlw-;,,.,.;,;rn,,,,,;:;,,1,-,i:J·,-,,n;,m••;,;11H~::-1;,1_.,1,;.':,~·i::,;y,,1~-,,,_,,.J,,';\~Vi.'!/1?,:;,J;;,.m;Etl'.'1ăr!J;r,;1;,;~,·-·,)01"iF,~J;: ... ,d;,q,1S: ,·f"1ll1:i-v)1:a)!~r.i,,s;;/f)i:{J;r;!'~-.ii/~,1,,.-1,:~,~u;•,;.c;1,;l;('/{j.l,:,~11,&,e,(,,:J?::-,;-,;.'.',.1· ·,:-iîea.11er~s':;'.e_co#~m·i~tr'.r,~1cu:mI·•wmh'ifi'D.ffttn:1ij'S_o'.Ciâ_- H~ţf;J'.Itait -Iiisâîifâ1ţ~ff&t"'ât1"~:a:··••rn1tt·"'µy,;fn~ărri'.'~n_t~1etj{'J!hf{i 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
sociale sau de părţilor sociale 

ac iuni şi/sau a ac iunilor 

Unitatea 
- denumirea şi adresa-

Calitatea deţinută 

I. I. Nu este cazul 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1. Nu este cazul 

['3_~~-.:G_âl_ifăl'C"ă~cI:~{înţlll6_tU[înî:'.câclf,Ul1âlB'.Pl~~---♦now1'''1fOfCS1l6'ffâ:.le'.~'f1fS'ij:iţ1Siîî~dlţ_~J~i!J~lN/t#fil~~l.f~1r~mt}î1.~4111f:i1~J~},!i}'!E1f1!1lWi/J!:{N{~·;ţ[}}t~\1: 
3.1. Nu este cazul 

4,,Gălita1:e·ă·1:aeimem6î!îlJ,înîlof"aiieie'1c11tcoii<1iî'c:ei\e;!'ailwrîîistr:'ă'îie~şîttc'oîîtrof111ret'lioo'il:e'zs~uil:nErefriffîîit~, 
)ifJ'Yhitt'.ţî riW~îdfU1îJ'f~i{'~tiâ}J~f,f !tlifi~tfff1Yft:ftJ,i~\lit1iit/t~f~if,d~fi[Nltf~if H,jiftfiâfi~i~'!filWiti~~{~l?~:i1î10Jfili~ff;}i:/f/;-iţ;-:ţţ/K;, 
4. 1. Nu este cazul 

5. I Beneficiaro! de contract: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Trtular 
Nu este cazul 

Soţ'roţie 

Nu este cazul 

Rude de gra:lul I 1l ale titularului 
Nu este cazul 

Instituţia 
aJOtractantă: 

denumirea şi adresa 

1 

Tipul 
aJ!ltra:tului 

CONFORM CU 
St!n,i,<i...Jtd 

Da1a 
încheierii 

aJOtra:rului aJOtra:rului 

Durata 
Valoarea 
tolalăa 

contraciului 

B.J.R. U. - D.l. 
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Societăţi comerciale/Per.ronă fizică 

autorizată! Asocialii fumiliald 
Oibinete individuale, cabinete 
asxiate, socieăţi civile µufesionale 
sau oocietăţi civile µufesionale ai 

raspundere limitată care~ 
µufesiadeavocat/Organizaţii 

neguvernamentale/Fundaţii' 
Aoociaţii 2) Nu este cazul 

11 Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
21 Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, 

titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

08.06.2017 
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