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DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul(a) A lbules1.:u Ion, având funqia d� Director al Departamentului de Ştiinţe ale
Educaţiei, Facultatea de Psihologie şi �tiiuţc ale Educa1iei. CNP domiciliul ClujNapoca, cunoscând
prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că
împreună cu familia* I) de\in următoarele:
*I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
Nota: se vor declara inclusiv cele a/laie în alte (ări
Adresa
sau zona
ClujNapoca

Categoria*

-

-

Agricol
extravilan

Anul
dobândirii
2006

Suprafaţa

-----537 mp

---· -----�- --

.

-

-·---

-

--· ·-·

Cota -parte
---

---

···-

Modul de
dobândire
cumpărare

---

-·-

-

Titularul*2)

Albulescu Ion,
Albulescu MirelaPusa
-

* Categoriile indicate sunt: ( J) agricol; (2) forestier: (3) intral'ilw1: (-I) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul cil'il
*2) La "Titular" se men\ionează, în cazul bu11urilor proprii, nun11.�le proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
Noll/: se vor declara inclusiv cele a/late l!!_!:!_�e rări
-Su11rafaţa
Cota-parte
Anul
Modul de
Categoria
Titularul*2)
Adresa
* dobândirii
dobândire
sau zona
109 mp
2014
Cumpărare
Casă de
Albulescu Ion,
Clujutili+
110
locuit
Napoca,
Albulescu Mirela
mp curte
(Locuinţă
Puşa
familială)
+ curte
·---- --- ___ ! - - --- -· ..... ----·- - - -- -- - * Categoriile indicate sunt: (I J apunu11,i:111: (.!J cu.11i de lumi,: r 31 rnwi di! 1·ucu11(â: (-/) spafii comerciale/ de
produc/ie
*2) La "Titular" se mcn\iorn.:azii. în ca1ul bu11urilor p1-.)prii, nu1,1ek prnprictarului (titularul, so\ul/so\ia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cola-p:.irte şi numdc coproprietari 101.

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/ autoturisme, tn1ctvar�, maşini a�dcok, �alup\!, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatriculări;, poh·i\'ii !,·;�iî
Natura

Marca

Nr. de
1

Anul ilc

Modul de dobândire
-�------------'

--�---�-- --·------,-------------,
Autoturism

bucă i
l

Ford Ed!!.C

fabricaţie
2018

.,_;_____.J...____ _L__
_t______:___
L--...:...:.�..:..:::..:..:.;:.c.;.:,__

Cumpărare

__....,_______,__
______....,

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte <lin patrimoniul cultural uaţional sau universal sau altele
asemenea, a căror valoare însum:ll:i uq1��şeştc 5.000 �uro.
Nota: se vor menţiona toate bunurile ajlote în proprietate, i11d(/ere11t dw.:â se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării
Anul dobândirii
Valoarea estimată
Descriere sumară
Nu

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 EURO FIECARE, ŞI
BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE l2 LU l
Natura bunului
înstrăinat
Nu

Data înstrăinării

-

Persoana către
care s-a înstrăinat
-

Forma
înstr.1inării
-

Valoarea

-

IV. ACTIVE FINANCIARE
I.Conturi şi depozite bancare, fonduri Jc invcsti\ii, form� .:chivak,1te de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoareH însumată a tuturor .tcestora depăşeşte 5.000 euro

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bi'mci sau i11stitu/ii /inum.:iare din străinătate
Valuta
Deschis
Instituţia care administrează Tipul*
Sold/ valoare la zi
în anul
şi adresa acesteia
Depozit
Euro
2009
Banca Comercială Română
86.000
bancar·- ·---Clui-Naooca
-·-·Depozit
2020
USD
Banca Comercială Română
9.100
bancar
Cluj-Napoca
* Categoriile indicate suni: (]) Co11t curent .1w1 ed1ivule11te (i11d11siv curci): (2) Depozit bancar sau echivalente;
(3) Fonduri de investi/ii sau echivule11te, indu.siv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor
declara cele aferente anului fiscal c111terior).

2. Plasamente, investiţii dircck :;-: : ... _.l",1muturi ac,,rdatc, dacii valoarea de piaţă însumată a
tuturor acestora depăşeşte 5.000 eurn
Nota: se vor declara inclusiv inresti/iile .�i ,,urthjpjjrile în stni(n(ilote
Emitent titlu/ societatea în care
Tipul*
Valoare totală la zi
Număr de
persoana este acţionar sau asociat/
titluri/ Cota dl•
beneficiar de împrumut
_..Q,,rlici�.,-� _ ·t------------�
___
Nu
* Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare de/i1111te (titluri de slut. certificate, obliga{iuni);

(2) Ac/iuni sau păr/i sociale în societă/i comerciale; (3) Împru111uturi acordule în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5000 de euro
pe an:

Nota: se vor declara inclusiv cele ujlate î11 s1,·ăi11âtute
...............NU ............................................. .

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanţii emise în bencfidul u,1ui terţ, bt1nuri achiz.iţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, dacă valoanta insuri.:tt::i a iuturor- ac..!siorn uc11:1:icştc 5.000 curo

Nota: se vor declara inclusiv wsi,·ele /i11u11ciare llcl//1111/llte î11 .1tniinâwte
S�adcnt la ··
C ntractat
Creditor
Valoare
: �
rn
:inul
1
1
-----· ·------·--·--··---·-•t-------------i
------------._________N_u _______ . ___ -·--- :..--� ·- ------�-----------'
2

VI. Cadouri, servicii sau avantaje prirnite 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 sau alte asemenea, a căro1· valoare individllală dep,1�cşte 500 Euro*
* Se exceptează de la declarare cadourile şi 1,·atafiile uzuale primilt' clin partea rudelor de gradul I şi II.
CINE A REALIZAT VENITUL

1.1. Titular
...Nu
1.2. Soţ/ soţie
...Nu
1.3. Copii
...NU

SERVICIUL
PRESTAT/
Ol3JEC1'UL
GE ERATORDE
VENIT
--- -·•-·--- ---- --------·

SURSA
VENITULUI:
NUME, AORESA
·--

-- -

-·--·
. - .. • --

VENITUL
ANUAL
ÎNCASAT
-

-

-

VII. Venituri ale declarantului şi alr membrilor 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)
. d111
. stramatale
Nota: se vor decIara mc
· Iusrv
· venrturr·;e provemle
CINE A REALIZAT VENITUL
SURSA VENITULUI:
SERVICIU
VENITUL
NUMELE, ADRESA
PRESTAT/
ANUAL
013IECTUL
ÎNCASAT
GJ�NERATO
R DE VENIT
--·---•--1. Venituri din salarii
----·- -·-- ---•---1.1. Titular
Albulescu Ion
Universitatea 13abeşSalarii
271.500 lei
13olyai Cluj-Napoca
"

Editura IJidactica
Publishing House
Bucureşti
Editura Didactică şi
Pedagogică Bucureşti
1.2 Soţ /Soţie
Albulescu Mirela-Puşa

IJ,·epturi de
au tur

3.481 lei

Drepturi de
autor

6 I 7 lei

--·--- - - --·--·•-· . --- -- - e------·--·- -·--- -- ---- - --· -· - ·---

Universitatea Babe�-

S,.larii

--- _Bolyai Cluj-Napoca ___ -1.3. Copii
------ --•- -·-·- - -·--- -... Nu
·-· -------- -· ---- -2. Venituri din activităţi inde1>cndc11tc --------- -2.1. Titular
- --- -- - ---·- -- ---·...Nu
- -�--- -- ---·-----·
-----

----

------

2.2 Soţ /Soţie
...Nu
3. Venituri din cedarea folosintci bunurilor
-3.1. Titular
·---...Nu
3.2 Soţ /Soţie
----· -----...Nu
- ----------- - ---·- ----4. Venituri din investitii
"

••·••--

3

100.301 lei
-

-

-

-

-

-

4.1 Titular
--- -- ·- - ------...Nu
- -- 4.2. Soţ/ Soţie
-·---...Nu
-----�
-·---5. Venituri clin 11ensii
-·
·--·
5.1 Titular
--...Nu
·-·-·5.2. Soţ/ Soţie
---- -----·•
...Nu
-6. Venituri din activită ti ae:ricole
6.2 Titular
.
...Nu
6.2. Soţ/ Soţie
-·-- -...Nu
---7. Venituri din premii şi din jocuri de nor�c
7.1 Titular
...Nu
7.2. Soţ/ Soţie
-·-·->---·
...Nu
--7.3. Copii
---- ---- -- -·-... Nu

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
...Nu
8.2. Soţ/ Soţie
... Nu
8.3 Copii
... Nu

-----------·-

--·-- ---·-- ··-· ---------------- - --- ·-··-----

--

-

- - --- -

-·------------ ---- -------_,, - --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prezenta declara\ie constituie act public şi răspund potrivit kgii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor rnen\ionate
Data corn pletări i:
20.05.2020

Semnătura:

4

