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Subsemnatul  OLTEANU  N.  VIRGIL,  având  funcţia  de  ARIIITECT  ŞEF  la  Pr]măria  Municipiului   Sebeş,  CNP
u domiciliul în Alba, Municipiul  Sebeş, str.

penal  prLvind falsul în declaraţii, declar pe propne răspundere
că împreună cu familjal ) deţin  umătoarele:
*1) Prin familie se întelege soţul/soţia şi  copiii aflaţi în întretinerea acestora.

I.Bunuri mobi[e
1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara mc]usiv cele aflate în a]te ţăii.

unoscând prevedenle art. 292 din Codul

Adr«a s.u zon. C.te8oria* Anul dobmdîrn SupFaf"mD Cota-pm Modul ded®bandire Tltularull)

Alba,  Sebes`  str. 3 2004 3103  mp 1/1 moştenin=
00 teanu VirgilteanuAUTora

Alba,  Scbcs`  st) L 2007 4459 mp 1/' cumpătarc
00 teanu Virgil  1#teanuAuroralQ

Alba` Sebes. Pnpoc q 2016 300 mp 1/1 mosteTlire Olteanu Virgil

Alba, Sebeş, str 1 2019 866  mp 1/1 schmb
Olteanu Virgil  1/2OlteanuAurora1/2

Alba.  Sebes,  st 3 2016 441  mp 1/1 moştenire Olteanu Virgil

*  Categoriile  indicate  simt:  (1)  agncol;  (2)  forestier;  (3)  intravilan;  (4)  luciu  de  apă;  (5)  alte  categorii  de  terenuri

extravilane, dacă se află în circuitul  civil.

*2) La "Titu]ar"  se mentionează, 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.

Adresa 3au zon8 Cuegari®* And Suprff.ft Cot& Modul de ntuhm)dab- nm pme dobhdiie
Alba, Sebes, str

2 2005 385  mp \/1 consmîre Olteanu Virgil  lQOlteanuAurora1/2

Alba.  Sebes, str
2016 135  mp '/1 moştenire Olteanu Virgil

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

*2) La "Titular"  se menţionează, în cazul  bununlor propni, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în

cazul  bunurilor în copropnetate. cota-parte şi  numele coproprietarilor.

11.  Bunuri  mobile
1.  Autovehicule/autoturisme,  tractoare,  maşini  agricole,  şalupe`  iahturi  şi  alte  mijloace  de  transport  care  sunt

Sllpuse înmatrlcuiărli, Potrivit ie8ii



Natura Mal.Ca Nr. de bucăţi AnuJ de fabricatie Modul de dobândire

Autoturism Renault Megan 1 2004 cumpărare

2.  Bunuri  sub  fomă  de  meta]e  preţioase,  bijuteni,  obiecte  de  artă  şi  de  cu]t,  colecţii  de  artă  şi  numismatică,
obiecte care fac parte din patnmoniul  cultural  naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se  vor menţiona toate  bunun]e  aflate în  proprietate,  indiferent dacă ele se află sau  nu  pe tentoriul  României  ]a

momentul declarăni.

Descriere suară AJiul dobândirii Valoarea estimată

111. Bunun mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, Şi bunuri  imobile înstrăinate în ultimele  12 luni

NattLra bunuluJ ^mstrăinat Dataînminătti Persoana către care 8-a ÎDstrăiDat Forma îmtrăinării Vdoma

1.   Contun   şi   depozite  bancare,   fondun  de  investitii,   forme  echivalente  de  economisire  şi   investire,   inclusiv
cardunle 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.

Instituţia care administTează Tipul* Vdub mchis În mul Soldftalo*re ls ziSÎ adrem .c«td.

*Categoriile indicaîe sLirit:  ( 1 )  cont curent saLi echivalente (inclLSiv card):  ( 2)  depo2it bancar sau echlvalente:

( 3 )  fonduri de investiiii sau echivalente, inclLisiv fionduri private de pensii saLi a!te sisieme cu acLimulare (se vor declara
cele aj;erente anu[ui fiscai  anterior).

2.  Plasamente,  investiţii  directe  Şi  Împrumuturi  acordate.  dacă  valoarea  de  piaţă  însumată  a  tiituror  acestora
depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se  voT declara [nclusiv  investiţiile şi  participările  În  strămătate.

Emitent titlu/societate. în care pergoam este .cGonar S&u
Tipul* NUJnăr de tiduri/ Vdo_a totu 1®

•eoclat/ben€fidar de Îmorumut cota d€ t)artidt"re zi



*Categorii[e  indicate  sunt:   ( 1 )   hâr[ii  de  valoare  deţiniiie  (iitlm  de  stat.  cer[ificaie   obllgaiiLinl).   (2 )  acţiuni

saL[  păr|i  sociale  {n  societăţi comei-ciale;  ( 3 )  împrLimLituri acordale  în  nume persorial.

3   Alte active producătoare de venitun  netc, care însumate depăşesc echivalentul  a 5.000 de euro pe an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datoril
Debite, ipoteci. garanţii emise în beneficiul  unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing Şi alte asemenea bunun,

dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de eurc)

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

Credtor Contractat În ®nul Sc.dent la Vdoue

VI.  Cadour],  servicii  sau  avantaje  piimite  gratuit  sau  subvenţionate  faţă  de  valoarea  de  piaţă,  din  partea  unor
persoane,  orgamzaţii,  societăţi  comerciale,  regn  autonome,  companii/societăţi  naţionale sau  instituţii  publice  româneştisaustrăine,inclusivburse,credite,garanţii,decontăndecheltuieli,alteledecâtcelealeangajatorului,acărorvaloareindividualădepăşeşte500deeuro*

Cine a realîzat veritul Suma veDitului: Servicid pregtat/Obiectul Venitul mualÎncasat
numele. adr€.a Eenerator de veDit

1.1 _  Titular

1.2.  Soţ/soţie

1.3.  Copii



4.  Venituri  din  investiţii

VII.  Venituri  ale declarantului  şi  ale  membr]lor săi  de famHie,  realizate  în  ultimul  an  fiscal  încheiat (potnvit art.
41  din  Legea nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu modificările  şi  completările  ulter]oare)

NOTĂ.
Se vor declara inclusiv venitunle provenite din străinătate.

ciDe a reaiizat Venitui Suga venitu]ui: Servicid prestat/Obiectul VenitulmualÎncasat

numele, adresa generator de venit

1. Verrituri din salarii

1.1.  Titular

OLTEANU  VIRcilL
Municipiul  Sebeş.  Alba.Mun.  Sebeş`  PiaţaPnmăne[nl-.1

Arhiu>ctşi`f 39.928  lei

L2, 10304  lel

1  -3-Copii

2.  Veniţuri din activităp independente

21.  Titular

2.2.  SoVsoţie

OLTEANU  AURORA
Casa  de  Pensi  Alba`  Alba  lulia`  str.t

Pensionană 10304  le'

3. Venituri din cedarea fiolosinţei bunuril, r
3 .1.  Titular

3.2.  SoVsoţie

4. Veniiuri din i"estiJii

4.1.  Titular

4.2.  SoVsoţie

5.  Venituri din pensii

5.1.  Titular

5.2.  SoVsoţie

6. Venituri din activităţ\ agricole

6.1 _  Titular

6.2.  SoVsoţie



CiDe a realizat veritul Sursa venitultii : Serviclul prestst/oblectul
VeDituJmualîncasat

Nume, adresa generator de venlt

7. Venituri diri premii şi din jocuri de norOC

7.1.  Titular

7.2.  Soţ/soţie

7  3.  Cop,i

8.  Verbituri din alte surse

8.1.

8.2.  Soţ/soţie

8.3.  Cc,pii

Prezenta  dec]araţie   constituie   act   public   şi   răspund   potnvit   legii   penale   pentru   inexactitatea  sau  caracterul
incomplet al  datelor menţionate.

Data completăŢii

01.09.2021

Semnătura
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DECLARAŢIE DE INTERESE
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Subsemnatul  oLTEANU N.VIRGIL având functia de Arhitect şef`  la primăria Mun`cipilui  sebeş, CNP                                     cu
domiciliul în Municipiul sebeş, str.                                 judeţul Alba, cunoscând prevedenle art. 292 din codul penal privind falsul
în declaraţii, declar pe propna răspundere:

Î:, r c ', ,` := t ,  ,.` {   ,\; r

T=[tl2fl!/_2!1



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
5. Contracte, inclusiv cele de &sistenţă juridică, consultanţă şi civi]e, obţinute sau aflate ^m derulare în timpul exercitării
functiHor, mandatelor sau demnităţilor pubnce rmaDţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri exteme ori încheiate
cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/ininoritar:

5.1Bfffficmlcbcorbad:niJmde, hriuaa-. pmripmczRafiE`ri"Q- Tid m_hdri -
pauŢEkstd-şaka cb-Sah a-u cormul a-
Ţhth _ _ _ _ . . . . . . . . _

#.___..

RLrid3gpddl'taktidanJu......

fficmmale`DEzgcmăfi2icăamrizaci/Asx*fimiliale`Cătdmhdf\Âddecabiiidg•,,..LL....``:tJ\+l`:+.."il<t,`.`1:C. ,\ :1.poftăcriecuTmlblhrimcaedîsfiişoaiăpoftmd=adoBmFud"Afi2)

1

' ' Pnn rtfde dL. grad4// / se înţelege pămţi  pe linie ascendentă şi  copn  pe lmie descendentă.
"  Se  vor  declara  numele,  denumirea  Şi  adresa  beneficiarului  de  contract  unde,  pnn  calitatea  deţinută,  titularul,

soţul/soţia şi  rudele de gradul  1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul  5

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

Data completări i

01.09.2021

Semnătura


