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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul, DULAMĂ ALBERT, având funcţia de consilier superior la Primăria oraşului Breaza, CNP ,                  

cu domiciliul în        cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 

proprie răspundere că împreună cu familia1> deţin următoarele: 

* l )  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.

hal 
�--.-. C::1t1.9,1ria• 

dobiiu1lrJI ; 

NU ESTE CAZUL 

-. 
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� �u 
piiU dohl•llllre

* 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, 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.

Adraasau zona I Categorl� -A.mal

dobândirii 

SINAIA 1 2013 

-� Cota- Modiilde Tltulmdlt 
Idila: aarte clob&ndite 

54.18 3/8 moştenire 5/8 Mierliţă Elena
3/8 Dulamă Maj?;dalena 

* 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. 
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NU ESTE CAZUL 
6.2. Soţ/soţie 

NU ESTE CAZUL 

mea re� venitul 
�rsk vâiîtumî: 
Nume. adresa 

:?rc:K(1Ji/Ylî!li11.J?rll!!.U.-.fi.lfir,iJJ,,�11r,1._fk,,,!1l!lJtf 
7 .1. Titular 
NU ESTE CAZUL 
7 .2. Soţ/soţie 
NU ESTE CAZUL 
7.3. Copii 
NU ESTE CAZUL 
8. 

. .. , . .  ··•· . . ·· . . · . .  ·• · . . .. 

Veniturid.in alte.surse 

8.1. Titular 
DULAMA ALBERT 

8.2. Soţ/soţie 
DULAMĂ MAGDALENA 
8.3. Copii 

DULAMĂ INGRID MIHAELA 

Alegeri locale (27.09.2020) 
Alegeri parlamentare 
(06.12.2020) 

Alegeri locale (27.09.2020) 

Alocaţie Stat 

'Servîdtil pres,tatlgf;{mui Vmlt:ol 8.filţ,11J�t 
2:enerater de '1:enit incn11,&IA1� 

1225 

550 

1225 

1988 

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

Data completării 

14.05.2021 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, DULAMĂ ALBERT, având funcţia de consilier superior la Primăria oraşului Breaza, 

CNP  , cu domiciliul în               cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în 
declaraţii, declar pe proprie răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. ASOCIATIA DE INFRA ŢIRE COMARNIC 
{str. R ublicii nr. 104, Comarnic 

1.2. ASOCIATIA CARP EXPRESUL CFR {Filiala 
Comarnic) 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

NU ESTE CAZUL 

5.1. &D:ficiaruJ. de con1ra:t nnrek; 
irennnele'denumireaşi adtmt 

1 

Calitatea deţinută 

MEMBRU 

COMITETUL 
DIRECTOR 

Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de ac iuni 

o 

o 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor 

o 

o 

Valoarea beneficiilor 

Valoorea 
taalăa 

� 



TJtular ............ -. 

SoţlSCJlie ........... ·-· 

Rooe de gµd.il 11J ale 1itu1arului 
............ 

SociwJti canaciah'Per!nliăfizică 
w1Ilmllăf kroapi fimiliale' ODnere 
mividuale, cabn.ma<OCiak; � 
civile�sau�civile 
poresicnale ruracpnlere limi1atăcare 
�pofesiadeWIOC3/� 
neguvemnnentale/Fumapi/ � 

I) 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 
societătilor comerciale pe actiuni la care declarantul împreună cu sotul/sotia si 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 Semnătura 

14.05.2021 
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