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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata,
de      VICEpmMAR

CNP

ALBU D. I)ORIN având funcţia
Ia    MUNICIPIUL SEBES

ALBA, LANCRĂM  (MUN.  SEBEŞ), STRADA
domiciliul

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia[) deţin următoarele:

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

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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3
2003

534 mp 1/3 MOSTENIRE

ÂLBU DORIN1/3,ALBUMARINA2/3ALBA, LANCRĂM
(MUN. SEBEŞ), STR.

ALBA, PIANU DESUS,PADINALANCRĂMULUI
1 2011 2400 mp lJ CUMPARARE ALBU DORIN

ALBA, LANCRĂM

1 2003 700 mp 1/3 MOSTENIRE

ALBU DORIN
(MUN. SEBEŞ), 1/3, ALBU
IN DEAL, TOP MARINA
75/119 2/3

ALBA  LANCRĂM
1 2003 300 mp 1/3 MOSTENIRE

ALBU DORIN

(MUN.' SEBEŞ), ÎNDEAL,TOP75/285
1/3, ALBUMARINA2/3

ALBA, LANCRĂM

1 2003 2900 mp 1/3 MOSTENIRE

ALBU DORIN
(hţuN. SEBEŞ), 1/3, ALBU
CAMPU MARE, MARINA
TOP 40/7 2/3
ALBA, LANCRĂM

1 2003 1156 mp 1/31 MOSTENIRE

ALBU DORIN
(MUN. SEBEŞ), 1/3, JuBU
DUPĂ SAT, TOP MARINA
96/82 2/3



ALBA, LANCRĂMt%%X.TSoEABEŞ).
(1

2021 1250 MP 1/1 DONAŢIE ALBU DORIN

ALBA, LANCRĂM(MUN.SEBEŞ),ÎNDEAL
1 2021 246 MP 1/1 DONAŢIE 4LBU DORIN

ALBA, LANCRĂM(MUN.SEBEŞ),ÎNDEAL
1 2021 1000 MP 11 DONAŢIE ALBU DORIN

ALBA, LANCRĂM(MUN.SEBEŞ),ÎN1DEAL
1 2021 450 MP 1/1 DONAŢIE ALBU DORIN

ALBA, LANCRĂM(MUN.SEBEŞ),ÎNDEAL
11 2021 550 MP 1/1 DONAŢIE ALBU DORIN

*  Categoriile indicate sunt:  (1)  agricol;  (2) forestier;  (3) intravilan;  (4) 1uciu 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 coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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4LBA, LANCRĂM (MUN.
2 2003 200 mp 1/3 MOSTENIRE

ALBU DORIN
SEBEŞ), STR. 1/3, Albu Marina2/3

*  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.

11. Bunuri mobile
1.  Autovehicule/autoturisme,  tractoare,  maşini  agricole,  şalupe,  iahturi  şi  alte  mij]oace  de  transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii



i       AUTOTURISM
1 2oo5                  ! CUMPARARERENAULT MEGANE

1

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.
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111.  Bunuri  mobile,  a  căror  valoare  depăşeşte  3.000  de  euro  fiecare,  şi  bunuri  imobile  Înstrăinate în
u]time]e 12 luni
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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 S.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii fmanciare din străinătate.
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*Categoritie  indicate   sunL   (1 )   cont  curenţ  sau  fckiyqleŢ:te  ,(in:lus:v  :_ar.d_);_(_3.)::d.e.P?Z.if+„ba.:.C,aor"osa,:,

echivale;t~;:V.(-;')-f;;i;;;-d;i"e;ti;ii  sau  echîvalente,  inclusîv  fondiiTi 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 S.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
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*Categoriile  indicate  sunt:   (1)   hârtii  de  valoare   deţinute   (titluri  de   stat,   certific.ate,  obligaţiuni);   (2)

acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale ;  ( 3 )  împrumuturi acordate ^i,n num persorial.

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite,  ipoteci,  garanţii  emise  în  benericiul  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.
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ING BANK 2008 2038 1              3o.ooo EURo

BANCA TRANSILVANIA 2019 2024 57.406,00 RON

COOPERATIVA DE CREDIT UNIREA 12018|                   2023
9.000,00 RON

DEVA

BANCA TRANSILVANIA 2019
DESCOPERIRECARD 1                 10.000 RON

RCI LEASING ROMANIA IFN SA 2019 2024 35.267 RON

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*

+
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1.1.  Titular

1.2.  Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează de la declarare cadourile şi traţaţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al 111ea.

VII.  Venituri  a]e  dec]arantului  şi  ale  membri]or  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.
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1. Venituri din salari,i

1.1. Titular

ALBU D. DORIN SA FRĂŢIA92, ALBA,LANCRĂM(MUN.SEBEŞ),
DIRECTOR ECONOMIC 55.578 RON



STR.

1.2.  Soţ/soţie

ALBU C. NUŢI SIMONA

CENTRUL JUDEŢEAN DERESURSEŞIASISTENŢĂEDUCAŢI0NALĂALBA,ALBAIULIA.STR.

PROFESOR CONSILIER 40.572 RON

ALBU C. NUŢI SIMONA
MUNICIPIUL SEBEŞ, PIATAPRIMARIEI,NR1,MUN.SEBEŞ,ALBA PROIECT COD 107777 -LOGOPED

2.798 RON

1.3.  Copii

2. Venituri din activităji independente

2.1.  Titular

ALBU DORIN

BIROU EXPERT CONTABILALBUDORIN,ALBA,LANCRĂM(MUN.SEBEŞ),STRADA
PERSOANA FIZICAAUTORIZATA,PRESTARISERVICIICONTABILITATE

27.450 RON

2.2.  Soţ/soţie

3 ` Venituri din cedarea f iolosinţei buriurilor

3.1. Titular

3.2.  Soţ/soţie

4. Venitwi din investiţii

4.1. Titular

4.2.  Soţ/soţie

5=Veriţuridinpensii
5 .1 .  Titular

5.2.  Soţ/soţie

6±±s_nituri din activităţi agricole

6.1. Titular

1

6.2.  Soţ/soţie
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7.2.  Soţ/soţie

7.3.  Copii

i

8. Veyritt[ri din alte swse
8.1.  Titular

ALBU D. DORIN

MUNICIPIUL SEBEŞ(CONSILIULLOCALALMUNICIPIULUISEBEŞ),PIATAPRIMARIEI,NR1,MUN.SEBEŞ,ALBA

INDEMNIZAŢIECONSILIERLOCAL 8.904,00 RON

8.2.  Soţ/soţie

18.3.  Copii

ALBU D. ANDREI DORIN
AJPIS - ALBA, STRADAi,ALBA-IULIA

ALOCATIE 1.982 RON

Prezenta  declaraţie  constituie  act  public  şi  răspund  potrivit  legii  penale  pentru   inexactitatea  sau
caracteru[ incomplet a] date]or menţionate.

Data completării
06.09.2021

Semnătura
ALBU Dţ"N



Subsemnatu],
de      VICEPRln4AR

CNP

DECLARAŢIE DE INTERESE

ALBU D. DORIN având funcţia
la    MUNICIPIUL SEBES

ALBA, IANCRĂM (MUN. SEBEŞ), STR
domîciLiu]

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
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Unitatea

Calitatea deţinută
Nr. de păni Valoarea totală a

-denumirea şi adresa - sociale saudeactiuni părţilor socialeŞi/sauaactiunilor

1.1.  SC SAZ UTLAJE LANCRAM SRL, ALBA,
Actionar 9 (30%) 90 leiMUN. SEBEŞ, STR.

1.2 SOCIETATEA AGRICOLA FRATIA92,
Membru - -LANCRAM,                                                  , JUD. ALBA
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•_roUnitatea 2ffi,  , .Calitateadeţinută ffil.>-L  ,(,:: .    .",_-~,   r  -,Valoarea beneficiilor

-denumirea Şi adresa -
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RudedegadullL)detium

ScriaăÂ              .       Den3oanăfizicăaiirizaffi/Ariaaifimiliale/Cabhieseii"duale,cabhcSasc>ciab,sociaăţi`.!\ill,`,`,l`i''\,11`,,,``.l=.,(ili\i,lprofisicmlecuiăpmdem=lhmimcare`1:.1?,\.\,::\1tî.,.`i.,h-i\,l:,t,lţ::u,iJt,`\jiamale/FumAscx>iatip

"Prinrwdedeg"WJseînţelegepărinţipelinieascendentăşicopiipeliniedescendentă.
2)Sevordeclaranumele,denumireaşiadresabeneficiaruluidecontractunde,princalitateadeţinută,titularul,

soţul/soţia  şi  rudele  de  gradul  1  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  1  deţin mai puţin de
5% din capitalul social al  societăţii, indiferent de modul de dobândire a actiunilor.

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

Data completării
06.09.2021
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