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Sub£emnatul/S ubsemna ta,
de SEF BIROU

CNP

ALBU, D. GEORGE RADU,
fa .se CON"PE'f SA PLOIESTI,

'domiciliul PLOIESTI,

având funcţia

UD. PRAHOVA

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penan privind! falsul ÎlIll declaraţii, dedar pe proprie răspundere
că Împreună cu familial) deţin următoarele: .

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

I. Bunuri imobiIe

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

,~:<¥k~ţc'Al1taH'9,
:';tt':, '!:t'; >:"h'
:'dobâiffdirn

Ploiesti, •
Intravilan 2002 120 mp 50% Albu George Radu

jud. Prahova 50% cumparare
Albu Alexandra

rPloiesti,
,jud. Intravilan 2011 264 mp 50% Albu George Radu

50% cwnparare
Albu AlexandraPrahova

Ploiesti.
.,jud Intravilan 2012 888 mp 100 % mostenire Albu George RaduPrahova

Comuna Maneciu, sat
50% Albu George ,RaduCheia ,jud Intravilan 2012 1286 mp
50% mostenire

Albu Stefan MirceaPrahova
Comuna Maneciu, sat

Intravilan 50% Albu George RaduCheia ,jud
Faneata 2012 103 mp 50% mostenire

Albu Stefan MirceaPrahova
Jud Dambovita, Com

Agricol 2012 61500 mp 100 % mostenire Albu George RaduDarmanesti
Jud Mehedinti, Com Albu George RaduPrunisor, sat Mijarca, Agricol 2012 11040 mp 33 % mostenire Albu Stefan MirceaJud Mehedinti Albu Alexandru

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestjer; (3) intravil311;(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 (titul31'ul, soţul/soţia, copilul),

iar În cazul bunurilor În coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

Î



NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cel" aflate ir! alte ţări.

Ploiesti, Casa de
2005 114 mp '. Albu George Radujud. Prahova locuit constrUIre

Albu AlexandraPloiesti, c Casa de
jud Prahova locuit- in 2012 168 mp 100%' mostenire Albu Ge'orge Radu.

constructie
Comuna Maneciu, sat Cheia Casa de

2012 60 mp 50%
mostenire Albu George Radujud Prahova Vacanta 50% Albu Stefan Mircea

* 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 (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşil1li agricole, şalupe, iahturi şi aRte mijloace de transport

care sunt supuse înrnatriculării, potrivit Regii

Autoturism Renault Symbol 2006 Mostenire

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, hijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac pa.te din patriJTh1lO]]lilUlIcultural n,aţionaR sau ul1Iiversal, a căror va!()are
insumată 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 ..



[ I
III. Bunuri mobile, a' căror VltĂo&redepăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstl"ăinate În

ultimele 12 luni . .

Apartament 26.03.2013 Persoana Fizica Vanzare-
Cumparare 23.500 EURO

IV. Active financiare .

1. Conturi şi depozite lOancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea immmată a tutUl"OI" 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 Ttansilvania Depozit

LEI 2013 80.500Bancar

*Categoriile indicate sunt: (1) 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 cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului{iscal anteriOl).

2. PEasamente, investiţii dkede şi HmpmnnJmtlJlJrHacordate, dlaldlivaloarea de piaţă Îmmmată li tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de eull'O

NOTĂ:
. Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în stră'inătate.

Jîmitell t:ţ~t!iiJs~c~~taţ~~!ti?9:re.perbtian~"#5t~ :,'.'
.'acţiQl1arsauasocîatlbenefitiât;dld'mprumut' •.•.•.



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

an:
3. Alte active producătoare de venituri neie, care insumate depăşesc echi.valentul a 5.000 de euro pe

•••••• 0'0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate.

..........................................................................................................................................

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanJIţii emise in beJllefidllJl tl.lI!':literţ, bumulIrH achiziţionate in sistem leasing şi. alt-e
asemenea bunuri, dacă valoarea insumatăa tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ;
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinatate.

VI Cadouri, SerVICI!sau avantaje primite ga-atuit sau subvenţionate faţă clievaloarea de piaţă, din
partea unor persoane, orgalillizaţii, societăţi cornen:iale, regii autonome, companii/sodetăţi naţionale salU
nnstituţii plUIMnce româneşti SaU străine, Îf1!d!l!sivburse, credite, garalllţiJi, td!ecolltări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajaton1!lui, a căror valoare individuală depăşeşte 51]10 de euro*

1.1. Titulai'

\'.;Servidu!.pr~~t~t!Q!J;ieţtut'!i•.~i~:J:~i~~!~~;~~.~ai;
'i • genei'ato~âeij.!eiJ;ţt'. r,. JjYi;.;;Nn~as.at <,



,
1.2. Soţ/soţie

1.3: Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trafaţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1şi alll-lea

VII. Venituri ale declaranflllui şi ale membrilor: săi de familie, realizate i'n ultimul an fiscal Încheilrt
(potrivit art. 41 din Legea nI". 571/2003 privind COdllid fiscal, cu modificările şi compJetările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1.1. Titular

Albu George Radu

1.2. Soţ/soţîe

Albu Alexandra Georgiana

1.3. Copii

SC CONPET SA Ploiesti

A.N'.A.F. - D.G.A.M.C. - A.J.F.
Bucuresti

Inginer/ Sef Birou
Contracte Transport

Inspector superior

69.763 lei

41. 730 lei

2.,Venif1jri âiliaâivităţi independenle
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri âiJ1ceâareafolosinţeibunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Venituri din investiţii
4.1. Titular



4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5:1. Titular

.

5.2. Soţ/soţie

. .

.
. .. . : 1.

. .. 01. .
.

6. Venituri din activităţi agricole' .
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

.

..
.

. '.
.

.. ,.. .
i . '.'..' :..

.
...

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

.... . .......•. . . ;.' .' . .; .;.[c;..;..... ..•. ,..... . ;", .• i .... , •. .••... :..:,.;.; ....
S Venituri.din;qllfrsurse;; .......i ; , .. ;. ... (i':,';' ! .•.•. :....••. '

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

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

Data completării

09.07.2013

Semnătl1lra
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