
DECLARAŢIE DE AV1K:RE

Su bsemnatul/Su bsemu2!ta,
de SEF BIROU

CNP

ALBU D. GEORGE RAnU,
la: SC CONPET SA PLOTIJESTI,

domiciliu! PLOKESTI,

având funcţia

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind fmlsu!Î!1I'dec!araţii, dedar pe proprie răspundel'e
că Împreună CEI familial) deţin urrnăioal'e!e:

'i' 1) Prin familie se înţelege soţuI/soţia şi copiii aflaţi În întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflat~ În alte ţări.

Ploiesti,
Intravilan 2002 120 mp Albu George Radu: ,jud. Prahova cumparare

Albu Alexandra~loiesti. ' -- I 50% Albu George Radu,jud. Intravilan I 2011 264 mp
50% cumparare

Albu AlexandraPrahova
Ploiesti,

Intravilan I 2012 888 mp 100% mostenire Albu George Radu
Comuna Maneciu, sat

Intravilan 2012 1286 mp 50%
mostenire, Albu George RaduCheia

50% Albu Steflli1MirceaComuna Maneciu, sat Intravilan
2012 103 mp 50%

mostenire Albu George RaduCheia; Faneata 50% Â lhl1 "tpF"" 1I,1r:••~o~IA ................. """"""".I..u..l.l J. .LlL""' •••..•CLI' TI 111 rh:jn.,hn.u~t!:l r'n.""
161500mp I J ,

/'"' -- .....--.-.. .•....•.••......•.' ~ .•.•..••••. , '-'V..l..J..1.

ÂO"14;("t"\1 ')f\1"1

100 % mostenire IAlbu George Radu
T"' ' ........6...l."'""vJ. '::"'VIL.J .uarmanestl

Jud Mehedinti, Com Albu George Radu
Prunisor, sat Mijarca Agricol 2012 11040 mp 33 % mostenire Albu Stefan Mircea

Albu Alexandru

* 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, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar În cazul bunurilor În copI'oprietate, cota-parte şi numele coproprietariloL '

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate iTI cJte ţAri,



I

I
I

Plojesti, .
'jud. Prahova
Ploiesti,

Comuna Maneciu, sat Cheia

Casa de
20Q5 114 mp constl:uire Albu George Radu

locuit Albu Alexandra" .
Casa de
locuit- in 2012 168 mp 100 % mostenire Albu George Radu
constructie
,Casa de.

2012 60mp 50% . . .Albu George Radu
most1omre Alb S £: M'Vacanta 50% . u te an lrcea

'1' Categoriile indicate sunt: (l) 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 (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parie şi numele coproprietariloL

II. Bunuri mobile

1. Autovehiclille/autotur.isme, tractoare, maşini agricole, şa!llIpe, iaJhturi şi afte mijloace d~ tnmstlOrt
care sunt supuse înmatricuRării, potrivit Regii"

Autoturism Renault Symbol 2006 Mostenire

2, BEmm'j ~mb formă de metale preţioase, bijiillterii, o/t,iec'ie de artă şi de cult, coleqn cre artă şi
lIulmismatică, obiecte cat"e fac parte diin patr-imo]]ilUl! clldtunlJl lIl2iţiOE]alsau IiHlIiversaJ, a cănlr valoare
Jlnsumată depăşeşte 5.{){)Ode euro

NOTĂ:

Se vor menţiona toate bunurile aflate În proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
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III. ,Bunuri' mobile, ii căror valoare' depăşeşte 3.0GO de euro ]fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate În
ultimele 12 luni .

lYatul.~.b4~~IUi.,:
. 'Î!Îstrăiria((.;

Apartament 26.03.2013

'., .Pei50al!laiciitrec2Jres~~t'
fru~thii~'att',:':..;

Persoana Fizica Vanzare-
Cumparare 23.500 EURO

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fOlilicllJiride investiţii, forome echivalente de economisire şi investire,
indusiv cardurHe de credit, dacă valoarea Însumată a tutu!"Or acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

CAR CONCORDIA 2000 Fond CAR LEI 2000 18.013
Banca Transilvania Cont Curent LEI 2012 107.117
Banca Transilvania Depozit

LEI 2012 32.702Bancar

Banca Transilvania Depozit
EURO 2012 5.810Bancar

Banca Transilvania Depozit
LEI 2013 80,500Banc2~r

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inch'siv cord); (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 j7sca! anterior) .

.2. Plasamente, investiţii directe şi ErmlpnmlliLh~Djjri acordate, dlad v21Îoarea de piaţă Însumată li tuturor
acestora depăşeşte 5.(J!OOde euro

NorA:
Se vor declara Înclusiv investiţiile şi participările în străi1l2,rate.

'EmÎtent tItlu/socÎeta('ea: ITn<::iâ'eIJel"~Da.!l2e5te~,, '"' -~' , . '". ,- " .

Qcţiati£[.,sitE ,s.~-c(titt!bel12ficf2;.r.'d~:;;f[~P}.V~LITJjUlr,' ,:""",~',;'.3 A-;'J"~ ...."~,:~;..•.~li;, ~,_~,?-
.~ '"" .;,- :-:.".: '1.": ,",~::.., '-""::~.:; h-'.,'-'-,... .7- '
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*Categoriile indicate sunt: (l) hânii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligafiuni): (2)
acfiuni sau părti sociale in societăfi comerciale; (3) Împrumuturi acordate in nume personal.

an:
3. Alte active p~'odu.cătoare de venituri nete, care Însumate depăşesl; echh'aLentuL a 5.000 de euro pe

..........................................................................................................................................
• •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••••••

V. Datorii
Debite, ipoteci, ganlJlJlţii emise În oCl1lcfidllill tund ferţ, DumUllri achiziţionate [n sistem leasing şi aUe

asemenea bunm"i, daciii valoarea ÎnsllHuată a tuturor acestora depăşeşte 5.(JJO(lde euro

NOTĂ:
Se vor geclara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate.

I,

'VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gJrMuit saU! subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
pat"rea UITor .pel'so~we, organizaţii, societăţi camel"da!e, r"egii autonome, companii/societăţi naţionale sau
fnstituţii publice l"omâneşti sau străine, im~ru:siv burse, credite, garanţii, diecontări de cheltuieli, altele decât
cele ale arrgajatomlui, a cărar va!aare individuală depăşeşte :,mo de euro*

',',...•.Suna ~'~Ilitului;
'. Imihe!c,!Hiresa
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r 1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

'. .
';'Se exeepteaza de la declarare eadourile şi tra/aţiile u::uale pl:i111itedin partea rudelor de gradul 1 şi all I-lea

VII. Venituri ale dedara!1tllllui şi miemembrilor săi de fami~ie, realizate Eli] ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din Legea m-. 571/2003 p;rivind CiO,c!U] fiscaf, cu modificările şi comp!etăriIe ulterioare).

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv venţturilCl provenite din străinătate.

1.1. Titular

Albu George Radu

1.2. Soţ/soţie

Albu Alexandra Georgiana

1.3. Copii

SC CONPET SA Ploiesti

A.N.A.F. - D.GAM.C. - A.I.F.
Bucuresti

Inginer/ Sef Birou
Contracte Transport

Inspector superior

69.763

41.730

12 r'Cei;!ti;i;'!'1m:(!i+%~!!t{!P .inqejieh;zij~te
'2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3.2. Soţ/soţie

-+.1. Titular I
I
r
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5. VenÎturidin pensii
5.1'. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri dinactivltăţi agricole'
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

ra "'1.......... • •r')' LOpll

Prezenta dech:rltţ~e cOmlstituie 2!C~ public şi riisplImd potrivit legii pemtRe pentru Înexactitatea S2J1lJ'
caracterul incompHet al datelor menţionate.

Data completării

B. 06.2013

Semnătunl!
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