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DECLARA ŢIE DE AVERE

Subsemnatul ALBU D. GEORGE RADU, avand functia de DIRECTOR DEPARTAMENT
MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR SI INVESTITIILOR, la CONPET SA, CNP ~
domicilinl in Ploiesti, , Jud Prahova, cunoscând prevederile art. 292 din Codul
penal privind falsnl În declaraţii, declar pe proprie răspundere că Împreună cu familial) 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.

Ploiesti, " Intravilan 2002 120 mp 50%
~, jud. Prahova 50%

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

Comuna Maneciu, sat
Albu George Radu

50% 50%Cheia, ,jud. Intravilan 2012 1286 mp 50% mostenire Albu Stefan Mircea
Prahova 50%

Comuna Maneciu, sat
Albu George Radu

Intravilan 50% 50%
Cheia. "jud. Faneata 2012 103 mp 50% mostenire Albu Stefan Mircea
Prahova 50 %
Jud. Dambovita, Corn Agricol 2012 61500 mp 100% mostenire Albu George Radu
Darmanesti 100%

Albu George Radu
33%

Jud. Mehedinti, Corn Agricol 2012 11040 mp 33 % mostenire Albu Stefan Mircea
Prunisor , sat Mij arca, 33%

Albu Alexandru
33%

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

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

Albu George Radu
. 50% .

constrUire Albu Alexandra
50%

t . Albu George Radu
mos emre 100%

Albu George Radu
. 50%

mostemre Alb St f M..u e an lrcea
50%
vacanţă; (4) :spaţii

114 mp 50%
50%

168 mp 100 %

60mp 50%
50%

2005

2012

2012Casa de
locuit

Casa de
locuit

Casa de
Vacanta

sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de

Ploiesti,
, .ud Prahova

Comuna Maneciu, sat
Cheia' , jud Prahova

* Categoriile indicate
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, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de

transport care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

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
Însu mată 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

Catanescu Florin si Catanescu
Cristina

VANZARE-
CUMPARARE 47.500 EURO
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de ecouomlslre 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.

23.178

Raiffeisen Bank, Cont Curent
Salariu LEI 2004 38.430

Banca Transilvania, Cont Curent LEI 2012 20.847. ;

Banca Transilvania, Depozit LEI 2012 34.623
Bancar

Banca Transilvania, - Depozit EURO 2012 5.998Bancar
Banca Transilvania, Depozit EURO 2014 47.671

Bancar

BCR PENSII SAFPP.SA, FOND
PRIVAT LEI 2014 874

DE PENSII

'Categoriile indicate sunt: (1) 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 aftrente 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.

'Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaÎiuni);
(2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
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3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:

NU

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.

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

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

•Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi
al n-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 [IScal, cu modificările şi completă riie
ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
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1.1. Titular

Albu D. George Radu

1.2. Soţ/soţie

CONPET SA Ploiesti, Ingineri Sef Birou 106.720 lei
Contracte Trans ort

Albu C. Alexandra Georgiana

Albu C. Alexandra Georgiana

1.3. Copii

A.N.A.F. - D.G.A.M.C.
Bucuresti, ,

. Bucuresti
Agentia Judeteana pentru Plati
si Inspectip. Sociala Prabova-

. Ploiesti

Inspector superior

Indemnizatie
Crestere Copil

1.747 lei

14.724 lei

.~l~T{eliţ~il;[~d1h.,'_q~ţiY.it~fi.:.t,j(t$~nif~~I?.'\-~.~~~:-~;r~'_:::ft~,:~~~~rţ;i-:~;:~:~:,r-.:"~}~:-~~:.[;~~~;10t:;ţ'l;~~~~l~!~~(~l~~?!l~~~.:~~:_
2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

~:'\Vi.;;jfiJ?;i:din,'c.tdg're(ij(;los@ei'bc/'inÎlri[9;;'.;~
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie
,
%--

4~;Veiff,&riJin)r?f.esi¥ic .
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

}7veh,ii.uti?iiiilj'e~sii'
5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

~,:;:v.(ri.iiu~(djiz;qifţliildii'flgril;ofe'i£'r:~:~;q.
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie
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.7: V4rJÎ~~l:i;l!inpremii.şi dinjo.cu,,(l1e ri.bXSC.1;';,."j~••...•' .VY.:." .",') '...;t~~'ţ~~l"t',;::/Ct.r:iţ:}
7.1. Titular

-----

7.2. Soţ/soţie
-----

7.3. Copii
-----

'.,',~'~ ''',,'-<~J~-'_.',' l:~':"'." ';-'." . - .. e":" .~;o,": c- '~';,"ioi".- . '; . " n ,'.'e!;' "'<-L'~;ff:'?;8;Yei}ityii'din{alti;isurse ." .... . ~ o,'., , .
8.1. Titular

----

8.2. Soţ/soţie
----

8.3. Copii
ALBU G.R. MARIA ELENA ALOCATIE 1.800 lei
ALBU G.R. IOANA ALEXANDRA ALOCATIE 200 lei

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

Data completării

13.05.2015
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