
Subsemnatul/Subsemnata, 
de Consilier superior 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Albu V. Alina Izabela , având funcţia 
la Consiliul Judeţean Vaslui 

CNP  , domiciliul Mun. Barlad,  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia 1> 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.

, . 

Anul • Categor.ia•• I�
lt dobân<lirJi• 

3 2011 

kd r.esa sau zona 

 Barlad

€ota..-
Suprafaţa, 

oai:te 

393,34 100% 

Modul de JJitulanuJJ� 
<lobânmfe 
Vânzare- Albu CristianCumpărare I 

* 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 "Titularu 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. 

[Categoria* Anul Suprafaţa <Dota� .Mooul1 de Titulaf.ul2> 
1,dol>ân6ir.w r f>ar.fe aotiândir.e 

1 2009 58,51 50% Vânzare- Albu Cristian 

Adr.esa sau.zonai 

 Mun. Barlad Cumpărare Albu Alina 

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

*2) La "Titularu se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
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7.1. Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8--: Venituri "iiln glie surse 
-

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Albu Medeea 

Albu Carina 

. 

AJPIS VASLUI ALOCATIE 2017 

AJPIS VASLUI ALOCATIE 2017 

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

Data completării Semnătura 

.... rtlr.�.�.�.1 ..... 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, I ALBU V. ALINA IZABELA I , având funcţia 
de I CONSILIER I la I CONSILIUL JUDETEAN VASLUI I , 

I I CNP   I ,                       domiciliul                                                                          Barlad 
I , 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

l. Asociat sau acfiânar: la societăţi comerciale, companii/societăji n@tiomµe, instituţii: de oredit; gr.upun de
infelies economic. _nr,ecum,si membnu În asociatu, fundatihau alte omaiiizatii nmzuver.namenfale: I 

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni şi/sau a acţiunilor 
1.1 ...... 

t. Caiitatea de membr:u în or,ganele de conducer:e, 'iltministmr.e şi, contro1 11le soofefăjito� comermâle, ale 
regiilor -autonome, �le compan1ilo11/societl_filor baţfonale, ale institufiilor de or.ea� ale gFupuiillor 4e interes 
economic. ale,asociatiilor sau fundatiilor. oni' ăle alto11 onzanizatii nemii\l'emamenfale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor - denumirea si adresa -
2.1. ..... 

3'. f@aiitatea tleJneriitirU"Îll caciJrui ·aso.ciatiilor, ,Drofesionale si/sau sin.dicale 
3.1.. .... 
Membru in cadrul Sindicatului Salariatilor din Administraţia Publica Locala a Judetului Vaslui 

4. Calitatea, de mem&r.u ·în, organele de conducere, a6ministriar.e şi control„ .i:emd)uîte sau1 ner,etr.il>uite,! 
detinute În caar.uJ oavtidelor Oolitice. lfuricfia, aetinută Si aenumÎli�, Dai;tidu)ui DOlitic I 
4.1 ...... 

5. t;;ontr.ac.te, inclusiv cele ae asisten_ţă· juridică, consultanţi' Juridici! consultanţi-şi civile, obfjnute or.i afltl��
În. derulare în timpul exeî:citirll'funcţlilo11„ manttatelor saq a·�mnităţilor publice finanjat� de li1 l>ggetul di 
stat, -I�@l §i <lin".{oncfur.i externe ori' înclieiate cu soci��ţi1 comercîale cu capital de stat sau unae statull est 
actionan m·a.ior1tar/minor-itar-: I 

� Pnxulura µin 
Oda Valoorea 5.1 Beneficiarul de con1ra:t m.mele, cootra:tmtă: careahit lifAII înreierii Dmia tomlăa µmwnele'dentmirea şi adresa denumirea şi îoowin\at a:ntra:tuJui contra:tului con1ra.1ului a:ntra:tuJui

adresa cootra;:tul 

Trtular ..... .......... 

I 



Soţ/soţie ............ _ 

Rooe de gr.dul I1lale titularului 
............ 

Societăţi cornen:iale' PeBD1ă fmcă 
autorizmV As:lciapi mmiliaJe/ Cabinete 
individuale, cabinete� � 
civile JlOfesooale sau� civile 
JJOresiooale cu rasp.nlere limitală care 
�Jl0resiade3'.'0C'&/� 
narn- 'Fundatii/ A<D:iatiiZ> 

n Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

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

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

Data completării 

os. Ob, 20 2) 

Semnătura 

..
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