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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata Pristavu F. Alexandra Raluca având functia de Inspector la Directia Generala Pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP . domiciliul '. ,. 
· · - - , sector 5, Bucuresti. Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 
·.-n declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia1> deţin următoarele: 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

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

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) La "Titular'' se menţionează, în cazul bunurilor proprii, nitmele proprietaruliti (titularul, soţul/soţia, 
copilul), iar în cazul bitnurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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 vacanţă,· (4) spaţii comerciale/de 
producţie. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularztl, soţul/soţia, 

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

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

AUTOTURISM PEUGEOT I 2007 CUMPARARE 

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 nu pe teritoriul 

României la momentul declarării. 

NU ESTE CAZUL 

• b uri imobile înstrăinate în 
ID. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, ş1 un 

ultimele 12 luni _ . 

NU ESTE CAZUL 

• ~ • <I-. '""l" .... - . . : ~. - e::.~ . ·: _, ~ ' ...... ,,.: .. , , 
. , . __ " .. · . ~(.: ... i· - ~ ..... i-.... r1-'- t.i,.,_~~~-:"'" .i . .,.,:""'! ;'i,-,"""~~:; 1f-;:. _,.. 

• • 

Iv Active financiare . d con om isire şi investire, 
• . .. f e echivalente e e 

fonduri de invest1ţ11, orm tora depăşeşte 5.000 de euro 
. . depozite bancare, ,.. tă a tuturor aces 

1. Conturi ş1 • dacă valoarea insuma 
• \ • ... r cardurile de credit, 
1nc us1T 



~ 

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

NU ESTE CAZUL 

*Categoriile indicate sunt: ( ]) 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 i nvestiţiile şi partic ipările în străinătate. 

NU ESTE CAZUL 

*Categoriile indicate sunt: ( 1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţii,ni) ,· (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. 

3 
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NU ESTE CAZUL 

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 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 p1·imite din partea rudelor de gradul I şi al 11-
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 provenite din străinătate. 

1.1. Titular 

Pristavu F. Alexandra Raluca 

1.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

1.3. Copii 

NU ESTE CAZUL 

Directia Generala pentru 
Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar Sector 2 

2. Venituri ••din activităţi independente: 

2.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

2.2. Soţ/soţie 
4 
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NU ESTE CAZUL 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Venituri :din cedarea folos·inţei b_un:urilor . . 

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 

NU ESTE CAZUL 
. . 

6. Venituri din Cictivităţi . agricole . . . . . 
' .. .. . . 

6.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 
• ' ' . . ,· 

7. Venituri din premii şi- dinjocuri de noroc. 
. . 

. . . . . . . 

7. I . Titu l ar 

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 corn pletării Semnăt11ra 

05.06.2020 • • • • • • • • • • ... 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnata Pristavu F. Alexandra Raluca având funcţia de Inspector la Directia Generala Pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP ~ domiciliul .... 

sector 5, Bucuresti. 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 

5. l Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele'denumirea şi adresa 

Instituţia 
contractantă: 

denumirea şi 
adresa 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

Pnxeduraprin 
carea fost Tipul 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de ac iuni 

• • •• . . • • . .;,(: • '"/1',T' ~ . 

. . . . } 

,. ţ : . ~ ,,, , 

. . 
( '.' .. .- . ·t..~~ 

Valoarea totală a 
părţi lor sociale 
i/sau a ac iunilor 

Valoarea beneficiilor 

Data Valoarea Durata încheierii tota1ăa încredinţat contractului contractului contractului contractului contractul 

1 



Titular .............. . 

SoV9::>~e .............. . 

Rude de gradul 11) ale titularului 
•••••••••••• 

Societăţi comerciale/Per9Jană fizică 
autori2ată/ Asociaţii fumiliale/ 
Cabinete individuale, cabinete 
asociate, 9JCÎetăţÎ civile profesiooale 
sau 9JCietăţi civile profesionale cu 
răspundere limitaiă care desfăşooră 
profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale/ Fundaţii/ 
A~~• .. ')\ ~I III :/ 

NUESTE 
CAZUL 

NUES1E 
CAZUL 

NUESTE 
CAZUL 

NUES1E 
CAZUL 

I) Prin rude de gradz1! 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. Nu se declară 
contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I 
deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data corn pletării 

05.06.2020 

răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

Semnătura 

.. .. ..... . ...... ,_,.. ....................... . 
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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, PRISTAVU F. ALEXANDRA-RALUCA, având fu11cţia de inspector la Direcţia 
Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP : domiciliul ; 
~ · , sector 5, Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul 
penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia 1> deţin 
următoarele: 

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

I. BUNURI IMOBILE 

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

Adresa sau zona - Categor.ia * Anul 
dobân_dirii 

NU ESTE CAZUL 

Suprafaţa 
Cota- Modul de -

Titularuf2) _ pa-rte dobândire 

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

* 2) La "Titular" se menţionează, fn cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 
copilul), iar fn cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 
~ 

NOTA: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

. . 

Adresa sau ·zona Categoria* . Anul 
Suprafaţa 

Cota- Modul·de · 
17itularul2> · dobândirii pa-r.te dobândire . . 

NU ESTE CAZUL 

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

2) La ''Titular'' se menţionează, fn cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, 
soţul/soţia, copilz1l), 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 
transport care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii 

Natura Mar.ca Nr. de bucăţi A:n-ul: de fabricaţie Modul de dobândire 
' 

Autoturism Peugeot l 2007 Cumpărare 

1 B.J.R. U. - D.A. 
Ediţia 1 I Revizia 1 



2. Bunuri sub formă de rnetale 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 

~ 

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

României la momentul declarării. 

NU ESTE CAZUL 

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 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 vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

NU ESTE CAZUL 

*Categoriile indicate sunt: ( 1) cont citrent sau echivalente (inclusiv c·ard),· (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonditri de investiţii sau echivalente, inclitsiv fonditri private de pensii sau alte sisteme cu 
acumitlare (se vor declara cele afer·ente anului fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

~ 

NOTA: 

• 
ŞI 

A • 1mprumutur1 acordate, 

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

NU ESTE CAZUL 

dacă valoarea de piaţă însumată a 

*Categoriile indicate sunt: ( 1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale,· (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

2 B.J.R.U. - D.A. 
Ediţia I I Revizia J 



3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro 
pe an: ............................•......................... NU ESTE CAZUL ................................................................................. . -NOTA: 

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 

-NOTA: 
Se vor declara inclusiv asivele financiare acumulate în străinătate. 

NU ESTE CAZUL 

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 
D~ CHELTUIELI, ALTELE DECÂT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CĂROR 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 D
lea 

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

Se vor declara inclusiv veniturile rovenite din străinătate. 

I. Venituri din salarii 

1.1. Titular 

Pristavu F. Alexandra-Raluca 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar, str. Luigi Galvani, 

nr. 20, sector 2, Bucure ti 

3 

salariu 31794 lei 

B.J.R. U. - D.A. 
Ediţia I I Revizia I 



1.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

1.3. Copii 

NU ESTE CAZUL 

2. Venituri din activităţi independente 

2. 1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

2.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 
' 

3. Venititri 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 

NU ESTE CAZUL 

6. Venituri din activităţi agricole 
, 

6.1. Tittilar 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

7. Venituri din premii şi din jocuri 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 

4 B.J.R. U. - D.A. 
Edi/ia 1 I Revizia I 



8.2. Soţ/soţie 

NU ES'"fE 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 

12.06.2019 

5 B.J. R U. - D.A. 
Edi/ ia 1 I Revizia 1 



DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, PRISTAVU F. ALEXANDRA-RALUCA, având funcţia de inspector la Direcţia 
Generală pentru Administrarea Patr·imoniului Imobiliar Sector 2, CNP do1niciliul ' 

. sector 5, Bucureşti, cunoscând preve·derile art. 292 din Codul 
pe11al privind falsul în declaraţii,· declar pe propria răspundere: 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de ·credit, grupuri . 
de interes econon1ic, preC,.um şi mem;bru -în asociaţii, fundaţii sau alte or2anizaţii ne2uvernamentale: 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a 
Calitatea deţinută sociale sau de părţilor sociale - denumirea şi adresa -

• • 
şi/sau a acţiunilor acţ1un1 

I . 1 ...... NU ESTE CAZUL 

· 2. Calitatea de membru în organele de conducere, admin:istra·re şi con-trol ale societăţilor comerciale, 
ale regiilor autonome, ale companiilor/societă'ţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor 

.de interes econo.m.ic, afe asociaţii1o.r sau Cundafiilor ori ale altor oreanizaţii neguvernamentale: 
Unitatea 

Calitatea deţint1tă Valoarea beneficiilor - denumirea şi adresa -
2. I ...... NU ESTE CAZUL 

3. Calitatea de m·embru în cadrul asocia iilor profesionale şi/sau sindicale 
3. l ...... NU ESTE CAZUL 

4. Calitatea de membru: în organele de conducere, administrare şi control, retribuite· sau neretribuite, 
de inute în cadrul par.tjdelor oolit.,ice, func ·ia deţinută şi denum,irea oartidului politic 
4. l ...... NU ESTE CAZUL 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în 
timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finan,ţate de la bugetul de stat, local 
şi din fonduri externe ori î11cheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este 
acţionar maioritar/minoritar: 

Instituţia 
Procedura prin 

Data Valoarea 5. I Beneficiarul de contract numele, carea fost Tipul Durata contractantă: Îl1cheierii totalăa prenumele'denlllTiircaşi ooresa încn:rlinţat contractului contractului denlllTiirea şi ooresa contractului contractului contractul 
Titular ........... 

NU ESTE 
CAZUL 

Soţlsope ......... 
NU ESTE 
CAZUL 

Rude de gradul I 1) ale titularului 
NU ESTE 

• • •• ♦ ••••• ♦ • 

CAZUL 

1 B.J. R. U. - D. I. 
Ediţia I I Revizia I 



,. 
~· ·------- --,r-- ------.,--- -----.-- ---.--- ----,---- --,------, 
Societăţi comeiciale'Pers:xmă fizică 
automatăl Asociaţii furniliale' 
Cabinete individuale, cabinete 
~iate, roetăţi civile profesionale 
sau scrietăţi civile profesionale cu 
1ă5ptmdere limitată care desfăşcmă 
profesia de avocat/ Organizaţii 
neguvernamentale' Fundaţii/ 

A • •• ')\ 
il • 11:.--1 J I -J 
~ 

NU ESTE 
CAZUL 

1
) Prin ritde 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 pt1nctul 5. 

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

Data completării 

12.06.2019 • • • • 

I 

2 

,-ŞeIJlnijtura 
. 
• 

-· . ·v .. .••••••••••• • • • ••• 

B.JR. U. - D.I. 
Ediţia 1 I Revizia 1 



DECLARAŢIE DE A VERE 

Subsemnata, PRISTAVU F. ALEXANDRA-RALUCA, având funcţia de inspector la Dir cţia 
Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP , domiciliul I 

Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din odul 
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1l eţin 
următoarele: · , ; 

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

I. BUNURI IMOBILE 

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

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

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/. ojib, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

• Categoriile indicate sunt: (]) apartament; (2) casă de (4) s' aţii 
comerciale/de producţie. 

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. . j 

II. Bunuri mobile 

I. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşm1 
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Autoturism 

1 

agricole, şalupe, iahturi şi alte miJ'loace de 

I\ 
Ii 

B.J.R. U. D.)1, 
Edi/ia 1 I Re tziail 



I 
2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artJ ; 

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror val]] ~ 
însumată depăşeşte 5.000 de euro I 

I 

NOTĂ: 

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritolG,:l,.,'ll l,,'',,, 
României la momentul declarării. 

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

IV. ACTIVE FINANCIARE I 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi invest I 
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. 

*Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar i!!u: 
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau ec~ivalente, in~lusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme I 1~~'. 

acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). I i 
' ' I i 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumat ! ; 
tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro i 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

ii~{~JtDHfiiitt!litl lî17S'OCf'etâ1fCâtîll1Ycirr~•1fJersot ·!JIJ'(;~!«m;;w 
ŞfJ,~ifi;~;!:,~'.t/;'[t~/fJit;t,['11'!'&$!fiJJ,'//iYlt!1>/~'.';i',1)1ll·ţ;;'ljj~i;~Jf!if'.,µ,fj.&@ f 

,,;,:ya'c 1onar,1sau,iaso.c1a.t'/,ll,enefima.r,,B,e,,1m . , .... , ,, 

NU ESTE CAZUL 

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

2 

I 
I 

B.J.R.IJ.
EdiJia 11 Revi i 

I 



I 
I . 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de ~ fo 
pe an: ...................................................... NU ESTE CAZUL ............................................................................ ). IJ 

NOTĂ: 1·· i 
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. i 

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

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

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv asivele financiare acumulate în străinătate. 

NU ESTE CAZUL 

VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENŢION I . i • 
FAŢĂ DE VALOAREA DE PIAŢĂ, DIN PARTEA UNOR PERSOANE, ORGANIZAŢII, SOCIET 
COMERCIALE, REGII AUTONOME, COMPANII/SOCIETĂŢI NAŢIONALE SAU INSTIT 

1 

PUBLICE ROMÂNEŞTI SAU STRĂINE, INCLUSIV BURSE, CREDITE, GARANŢII, DECONT 
DE CHELTUIELI, ALTELE DECÂT CELE ALE ANGAJATORULUI, A CĂROR YALO 
INDIVIDUALĂ DEPĂ EŞTE 500 DE EURO* 

==="" 

I.I. Titular NU ESTE CAZUL 

1.2. Soţ/soţie NU ESTE CAZUL 

i 
1.3. Copii NU ESTE CAZUL I 

• Se excentează de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi '/i! 
ka " \ ii 

VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR SĂI DE FAMI ' 1 

REALIZATE ÎN ULTIMUL AN FISCAL ÎNCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 571/2 
1 

PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE) . 
NOTĂ: 

I.I. Titular 

Pristavu F. Alexandra-Raluca 

Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar, .,, 

'., Bucure ti 

3 

salariu 24.936 lei 



1.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

1.3. Copii 

NU ESTE CAZUL 

2.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

2.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 
Ş-_ -ye-;.1'il . .. -.. -.•.:.;,·:,<i_::::. ',;. iTi,· >:··: .. 

3.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

; 

• ! 

'// f:( ....... ,·,·,«·•.•·• )i!J;i(., ;'.•'i ,.. ,i'.,i,,•;'\/•'/}jl<,:·' /1il 

3.2. Soţ/soţie ! ; 
NU ESTE CAZUL I , 

·--=~-Ji1u I.,· ţ,e1111"' 

4.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

4.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

5.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 
5.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

6.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 
6.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

~ 
7.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

7 .2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 
7.3. Copii 

NU ESTE CAZUL 

8.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

4 

: I 

. 

~•:!jll1 

I i 

l 
I 

B.J.R. U. D.A. 
Edi/ia 1 I Re izîa:J 



! 

8.2. Soţ/soţie ! 

NU ESTE CAZUL I 
I 

8.3. Copii I 
NU ESTE CAZUL 

i ! 
Ii 
'' 

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

I I : 
J 
I 

Data completării Semnătura 

12.06.2018 

5 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
' I 
' 
I 
' 

I 

I 

I 

I 

I 

I' 
B.J.R. U. -

1 
.. w;,•u&l 

li 



DIRECTIA GENEfv\LAÎ'ENTRU ĂDMiNist • 
PATRIMONIULIJI IMOBILIAR SECTOR 

•·:., ~Ir_ .. Luiggi Ga1vani nr. 20, sector 21 Bucure1 I 

INTRARE// ~E~ ·········/..~ ........ • I 
Ziua "'- l 06 ' DECLARAŢIE DE INTERESit-0 •••••••••·•· una ................. zo.1· :· 

I i 
Subsemnata, PRISTAVU F. ALEXANDRA-RALUCA, având funcţia de inspector la Dirc~. ! .. 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP domiciliul 
Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din C ''1W 

penal privind falsul în declaraţii, declar pc propria răspundere: I 11111 

1;lt1iW$;SO'Ciâî'.lS'ă'UtâCf î()'ii'ă(JJlâWSOCI~tâf 'îfCOmer:cmte:H[COltt'1âîHi/SOCi'e'tă·"'illii1~t'~iOll'âi'elHîi,tSt'i'.fîî""'HWcle\rcr.ea1t1'.1i",-~r,_tf·;~J- ; ! : 
:~tl~

1'ihtt·t~fJ(gîfâtî1~!t1m~i~~iiÎî'1~ili'tliiu~ill&ln~l~~iW'T~W~âîf"îl?~i rii:îîll}t1,'111îf\r~lr'i'îf~litftlittli~~1f~l~~TI •1 · I ' 
Nr. de părţi Valoarea totalii li 

sociale sau de părţilor social I li 
. . ·1 . ·11 .I acţmm 1 sau a ac mm ... 

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută 

I. I. ..... NU ESTE CAZUL 

- denumirea şi adresa -
2.1.. .... NU ESTE CAZUL 

_Wj~i!~-ii:1ta~teăţ;acnm:emut~Jn~că'.a_ttillâ1SQ~1r iUP~r'~'.oteSJ9Q1~1~rvsa~u:r~1,n:~:i:~~1~: 
3.1. ..... NU ESTE CAZUL 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/denumireaşi adresi 

Trtular .......... . 

Soy'roţie ....... .. 

Rudede gradul Jll ale titularului 

Insutuţia 

rontradllntă: 

denumirea şi adresi 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

Procedura prin 
careafust 
încredinţat 

contractul 

1 

Data 
Tipul încheierii Durata 

contradlllui contradlllui contradlllui 

B.J.R.U. 7 
Edi/ia 1 I Revi i 



Societă\i comercialelP=ăfizică 
autorizalăl Asocia~i fumilialel 
Cabinete individuale, cabinete 
a=ia!e, rocietăţi cMJe profesionale 
sau =ietăţi civile profesionaleru 
rasptmdere limitatăcaredesraşoora 
profesiadeavocat/Orgpnizaţii 

neguvemamentale/Fundaµi/ 
A=iaţii 2) 

NU ESTE 
CAZUL 

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

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 

12.06.2018 .......... ••'- _._ --- --- -······- ...... . 

2 B.J.R. U. ~ Dd. 
Edi/ia 1 I Re izia:J 

j 



DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnata, PRISTAVU F. ALEXANDRA-RALUCA, având ~ector la Di.!!2 
Generală entru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP -• domiciliul -

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

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

I. BUNURI IMOBILE 

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

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

*2) La "Titular" se men/ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so/ul/so/ia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

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

* Categoriile indicate sunt: (]) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacan/ă; (4) spa/ii 
comerciale/de producţie. 

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, maşm1 
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Autoturism Peugeot 

1 

agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 

CONFORM~ or,6'1fLUL 
St:ln::,t...ui ~\...___ 

Cumpărare 

B.J.R. U. - D.A. 



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 nu pe teritoriul 

României la momentul declarării. 

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 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 

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

· ··· · · i,iic1tesă. âl:e~t~iă )i ::,, 
NU ESTE CAZUL 

*Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau 
echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme c,· 
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 şi participările în străinătate. 

'.' adlri1far„săîii11so.ciat/b~neficiâf de!îmi>rti muti' 1 

NU ESTE CAZUL 

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

2 



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

NU ESTE CAZUL 

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 VALOARE 
INDIVIDUALĂ DEPĂŞEŞTE 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
Zea 

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. 

I. Venituri din salarii 

I. I. Titular 

Pristavu F. Alexandra-Raluca salariu 12.675 lei 

3 

J 



1.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

1.3. Copii 

NU ESTE CAZUL 

2. Venituri din activităJi independente 

2.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

2.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

3. Venituri din cedareafolosinfei bunurilor 

3.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

3.2. Soţ/soţie 
-NU ESTE CAZUL 

4. Venituri din investi/ii 

4.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 

4.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 
-

5. Venituri din pensii 

5. I. Titular 

NU ESTE CAZUL 

5.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

6. Venituri din activităJi agricole 

6.1. Titular 

NU ESTE CAZUL 
,. 

6.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. I. 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 

4 B.J.R. U. - D.A. 
CONFORMC~'~tl<ll··r}IALUL 
Scn,,•.Jo\Jr.l 



I 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 

5 B.J.R. U. - D.A. 



1~,~:~1~!)~: .. ·.·_·_ ;;J/•._ -2~f B 
DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnata, PRISTAVU F. ALEXANDRA-RALUCA, având ~ector la Direcţia 
Generală entru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, CNP -• domiciliul -

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

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

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1 ...... NU ESTE CAZUL 

- denumirea i adresa -
2.1 ...... NU ESTE CAZUL 

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută sociale sau de 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
i/sau a ac iunilor ac iuni 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

}3/Gâli_'t_âfe:~\tl~1ni'~'.în:ll~lltjij11C~ijJlf~ll,l1~QCU~'-lil9'.r4t:1~0'feşi9'.i);âU!fî1,S~h.1fŞJ1fâ:tCă:i:~tiJMfflffMiîl!ltt~~iill:fJtrJJ11Î§i~Î~ÎW{fo1/!:l!I~f~Xb)t~E?l, 
3. 1. ..... NU ESTE CAZUL 

4.1 ...... NU ESTE CAZUL 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/denumirea şi adreSl 

Trtular .......... . 

Soţ'9:l~e ......... 

Rude de gradul I 1l ale titularului 

Instituţia 
contractan1ă: 

denumirea şi adreSl 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

NU ESTE 
CAZUL 

Proceduraprin 
careafult 
încmlinţat 
contractul 

Tipul 
contradului 

1 CONFORJv1 c· 
St:11 .. -.;~-....u .t 

Data 
încheierii 

contractului 

Durata 
con1radului 

Valoarea 
tctalăa 

oontractului 

B.J.R. U. - D.J. 



Societăţi comerciale'P=iă fizică 

autori2ată' A=ia\ii ramiliale' 
Cabinete individuale, cabinete 
WJCiate, oocietăţi civile profesionale 

NU ESTE 
sau societăţi civile profesionale aJ 

CAZUL 
raspundere limitată care~ 
profesiadeavocat/Org;mizaţii 
neguvemamentale'Fundajii/ 
Aoocia\ii 2> 

'l Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2l 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 

12.06.2017 

2 B.J. R. U. - D.l. 


