
ÎRANSPT CMATORI EXPRESS SA PŁOIES
REGISTRUL OECMaMIILOR D€AVEREI

Nt'mar / r

DECLAR4ŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata. NJCOLAE V. ALEXANDRI ‚ avâiid funcţia

DIRECTOR GENERAL la TRANSPORT CĂLÄTORI EXPRESS S.A. Ploieşti

CNP 1670928293169 domiciliul Ploieşti, str. Inoteşti, nr. 14, jud. Prahova

cunoscând prevederile art 292 din Codul penal privind falsul în dcclaraţii, declar pc proprie răspundere
că împreună cu familia» deţin următoarele:

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

1. Bunuri imobile

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

Ý ÂnuI Cota- Modulde . :1)4dresasauzoua. Categoria
fl»hândidj

Suprafaţa
parte

—

Ploieşti, str. Inotesti. 2 Act de partaj3 2018 648 m 100 % Nicolae Alexandrinr. 14 voluntar

* Categońule indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alie categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La “Titular' se menţionea2ă, în cazul bunurilor proprii. numele propriernrului (titularul, soţul/soţia, copilufl,
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numeLe coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

LMtasauzon Categoria* Suprafaţa
(ota- dulde

Płoieşti, str. Inoteşti.
2 201 8 1 05.84m2 l0O %

Act de partaj
Nicolae Alexandrinr. 14 o1untar

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

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

11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare,

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii
maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

-.
q rT

Naturu Marea - lNr. de bucăţi Anul de fahrieaţie Modul de dobândire

AUTQTURISM
WOLKSVAGEN

1 ‘007
Act de paflaj volunrar

TOUAREG - în anul 2018

AUTOTURISM OPEL CORSA l 2007
Contract de vânzare

cumparare

2. Bunuri sub formă dc 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.

$Dńesumar r Anul dobândirii Valoarea estimată

11Ł Bunuri mobilc, a căror valoare depăşeşte 3.000 dc euro űecare, şi bunuri imobile înstrăinatc în
ultimele 12 luni

. Natura bunukd - ata Persoana către care s-a Forwa
mnstrărnat înstrăinării îngrăinal înstrămăru

Valourea

2



IV, Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri dc investiţii, forme echivalentc de cconomisire şi investire,
inelusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate in bănci sau instituţii flnanciare din străinătate.

.. Instituţia care administrează Tipul* Valuta I)eschis în anul Sold/valoare la zişi adresa acesteia

*Categorme indicate sunt: (1) conž curent sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente,
acumulare (se vor declara cele aferente crnuluijîscal anteriorj

echivalente (inclusiv card); (2)
inclusiv fonduri privale de pensii

depozit bancar sau
sau alźe sisterne cu

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă
acestora depăşeşte 5.000 de euro

însumată a tuturor

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările

Ernitent titlu/soeietatea în care persoana este
aëţionar sau asociatĺbeneficiar de împrumut

Număr de!jţ Valoarea totală la zi
cota de partieipai

____________________

*categoriUe indicate sunt: (1) hártü de valoarc deţinuže (titluri de stal, ceržificate, obliga(iuni,);
acţiuni sau păr(i sociale în societăţi cornerciale; (3) imprumuturi acordate în nurnepersonat

în străinătate.
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3. AItc active producâtoare de venituri ncte, care însumate depăşesc eehivalentul a 5.000 de euro pe

NU

NQTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate in străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem Ieasing şi alte

asemenea bunuri, dacä valoarea însumată a tuturor acestora depâşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinätate

Creditor
1 r

Contractat în anul Scadent Ia Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane1 organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele deeât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală dcpăşeşte 500 de euro*

r - r Sursa venitului: Serviciul prestaűObiectul Venitul anualCzne * nahzat venitul
- numele, adresa generator de venit înci'at

1.1.Titular - . -

1.2. Soţ/soţie - - -

1.3. Copii - - -

r

*se excepíează de la declarare cadourile şi trata(iile uzziale prirnite din parlea rudelor de grudul J şi al ]]1ea
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VII. Venituri aic declarantului şi ale mcmbrilor 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)

NOTA:
Se vor declara inclusiv venituńle provenite din străinătate.

7 Susa_venituIui: Seniciul prestatlObiectul VenitnJ anual
nu adresa generator de venit încasat

Cine * reaüzat venitul

1. Venituri din sa1arU•-
1.1. Titular

. . Transport Călători Express S.A. Director GeneralNicolae Alexandn . . . . . . . 100.380 RONPloieşti, str. Găeni, nr. 881 jud. PH indemnazaţie

1.2. Soţlsoţie

1.3. Copii - -

‘Xw c2. Venituri din activităţi independente
2.1.Titular - -

2.2. Soţ/soţie - - -

3. Venituri din cedareaţblosinţei bunurilor

3.1.Titular - - -

W_______

3.2. Soţ'soţie

4. Venituri din investifü
4.1. Titular

4.2. Soţ!soţie

5. Venitnri din pensii &
ii:

5.1. Titular

5.2. Soţlsoţie

6 Verníurz dzn actzvităfz agrxcole

6.1. Titułar

Ţw

Çfl

- -

&ia

t.\

1,p-

6.2. Soţ/soţie - - -
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4'

4Cine a rcalizat vcnitul Sursa venitului: Sen'iciul prestat/obicctVen*u1 anual
Nume, adresa genenadevenit încasat

J ensíu; z dzn premn şz dm ;oć un de noroc

7.ł.Titular - - -

7.2. Soţ/soţie - - -

7.3. Copii

‚8 Jerntun din alte surse

8.1. Titular - - -

Nicolae Alexandri CIubuI Sportiv Municipal Ploicşti
Arbitru şef—curse trap 1.701 Ieiindemnizntie

8.2. Soţ/soţie - - -

8.3. Copii - - -

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii
earacterul incomplet aI datelor menţionatc.

Data completării

14.12.2021

inexactitatca sau
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Subsemnatul/Subsemnata,

DIRECTOR GENERAL

CNP 1670928293169 ‚ domiciliul

DECLARAŢIE DE INTERESE
2LŁa4ďaş q

NICOLAE V. ALEXANDRI ‚ având funcţia

la TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. Ploieşti

Ploicşti, str. lnoteşti, nr. 14, jud. Prahova

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

I Nr. de pärţi Valoarea totală aUnitatea
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale

— denumirea şi adresa —

—_________________________ de acţiuni şi/sau a acţiunilor
1.1

ľ 2.Çalitatea de wembru în organele dc conducere, adminisírarc şi control ale socîetăţilor comerciale, alt
regiilor autonome, ale companiüorŕsoeietăţflor naţionale, ale instituţiilor de eredit, ale grupurilor de interes
cconomic, ale ásodaţijpr sau fundar ori ale altor or%anizaţii nuvernamentale:

Unitatea
. . Calitatea deţinuta Valoarea beneficiilor

— denumirea şt adresa — - -_______________________

2.1 -

3. Calitatea de membru î,čcadrul asociaţiilor profesioni.I' c

3.I

4. Caljta*ea dj' membru în organele de conducere, ‘idministrare şi control, retribuite sau neretribuite,
pinute în cadrul padidclor p0 funclde*utăldcnumirea partidului politic
4.VicĽpwşedintc al Biroului Permanent Local PNL P]oiesti

5. Contracte, inelusiv cele de asistcnţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflatc
în denilare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publiee flnanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori tncheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Bar&iEud & wnüat numelą
po'daiiniz şi a3w&i

TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PfŐIŠÎi
REGISTRUL DECIAąĄTIILQR DEAvtrrt
INTEFESE 44

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
I !$eres economic, precum şi membru în asociaţn, fundaţii ¶au alte orgamnt" ‘.rnamentale —

1
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Titilar.

Sov&ţie.

Rt±&gtaluli'akűhi]anűui

Scxietăţi amatiale/ Pemiiă fIZică
autnitWAsxiaţii f niHIa1dCabire
inlMdwle. cabhfle asxiate, &xidĎţi
dvile pitonaleusdăţi dvile
pofesicxialewiăspnbelhniaźue
daăpdśa&avcťQninţü
rguvaiaiiaWhiVÁia

° Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
-) Se vor declara numele. denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde. prin ca]itatea deţinută. titularul.

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt deťinite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţu]/soţia şi rudelc dc gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social aI societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prczenta declaraţie constituie act public şi rüspund potrivit legii penale inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor menţionate.

Data completării

14.12.2021
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