
1RNSPORT CALkTORI EXPRESS SÁ Pl.OIESTI
REGISTRUL DECLARATIILOR DE AVERE I

DECLARAŢIE DE AVERE ŤCNuwar
Data 4!. Ű0Z2

Subsemnatul MARCU V.E. VALENTIN ‚ având funcţia
de MEMBRU AGA la TRANSPORT CALATORI EXPRES SA PLOIESTI

CNP 1790215293154 ‚ domiciliul PLOIESTI, STR SABINELOR NR 3, BL 19B, AP 65

cunoscând prcvederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că impreună cu famiIia' deţin următoarele:

*1) Prin farnilie se inţelege soiul/so;ia i copiii aflaţi in întreţinerea acestora

1. Bunuri imobile

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

Adresa sau zona Categoria* AnuI
Suprafaţa

Cota- Modul de
Titularul'

dobândirii parte dobândire

PLOIESTI, STR
MARCU

ZANOAGA NR4
.‚ 172 1,12 MOSTENIRE ROSANNA

SILVIA

* Categoriile indicate sunt: (1) agricoL (2) forestier: (3) intraviían: (4) luçiu de apă: (5) aLte categorii de terenud
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La Titular se rnenţioneazä, în cazul bunuriţor proprii, nurnele proprietaruiui (titularul, soţul/soţia, copi)ul),
iar în cazul bunuri]or în coproprietate, cota-parte şi nurnele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

. Anul Cota- Modul de
Titularul2

: Adresa sau zona Categoria*
dobândirii

Suprafaţa
parte dobândire

MARCUPLÜIESTI, SABINELOR
i 2006 45 Ui cumparare

VALENTFNBL 19B, AP 65
MARCUPLOIESTI, STR ZANOAGA

2 117,5 1/2 mostenire
ROSANNANR4
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie.

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

[1. Bunuri mobile
1. Autovehiculciautoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

carc sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

‚ Natura Marca Nr de bucăţi Anul de fabrieaţie Modul de dobândire

AUTÜTURISM DAEWOO CIELO 1 1997 cumparare

AUTOTURISM VW PASSAT 1 2002 cumparare

AUTOTURISM OPEL MOVANO 1 2001 cumparare

AUTOTURISM MERCEDES BENZ 1 2004 cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de eult, coleeţii 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.

.‘ 4
Descnere sumară Anul dobândini t Valoarca eshmată

Nu e cazul

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecarc, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma
n n -. - .. n . n -. .. Valoarea
instrăinat . instrainarn instrărnat instrarnaru
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IV, Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de curo

NOTĂ:
Se vor declara inclusjv cele aflate in bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia eare administrcază TipuI* VaIuta Deschis în anul SoId/valoare Ia zişi_adresa_acesteia

Nu e cazul

4Caícgorüle indicate sunt: (1) conl curen! sau echivalenţe (inclusiv card,); (2)
echivalen;e; (3) fonduri de invesüfü sau echivalenle, inclusiv fonduri priva!e de pensii
aeunzulare (se vor declara cele afereníe anuluiJiscal anžerio,J

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

NOTĂ:

depozü bancar sau
sau alíe sisieme cu

însumată a tuturor

Se vor declara inc]usiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este Număr de titlurW
. . TlpuI* . . Valoarea totala la nacţionar sau asociat/beneűciar de imprumut cota de paflieipare

NEXT STRATEGY 3 128.850 lei
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*Caźego,.üle indicate szml: (1) hârĺU de valoare deţinuie (lżtluri de stai, cer1kaie, obžigaţizrnQ; (2)
ac(iuni sau părp sociale în socieiăţi comerciale; (3) îrnprumuiuri acordaíe in flLWIC personaL

3. AIte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOTĂ:
Sc vor declara incLusiv ccle aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipotcci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionatc în sistem leasing şi alte

asemcnea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

Creditor ttrattat în anI Scadent Ia % aloare

BCR 2019 2024 90.000 LEI

BANCA TRANSILVANIA 2007 2032 52.000 CHF

BCR 2016 16.000 LEI

CARCONCORDIA 2018 2021 30.800LEI

CETELEM 2018 6.000 LEI

TBI 2019 2024 20.000 LEI

PERSOANA FIZICA 2020 2021 21.000 LEI

VI. Cadouri, servieii sau avantajc primitc gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonomc, companiWsocietňţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuicli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: Servieiul prestat/Obieetul Venitul anual
numele, adresa generator de venit încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ!soţie

1.3. Copii
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exceptează de la declarare cadourile şi žrataţüle uzuale primüe din paržea ndelor de gradul I şi al ]J-lea

VII. Venjturj ale declarantului şi alc membrilor săi de familie, realizate în ultimul an flseal îneheiat
(potrivit art. 41 din Lcgca nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi complctărilc ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate,

Sursa venitului' Serviciul prestatlObieetul Venitul anualCine a realizat venitul
numele, adresa generator de venit încasat

1. Vcniíurj din salarii

1.1. Titular

MARCU VALENTIN CONPET SA. PLOIESTI SALARIU 78.844 Iei

1.2. Soţlsoţie

HIDROPR4HOVA SA,
MARCU ROSANNA SILVIA SALARIU 41.631 lei

PLOIESTI

1.3. Copii

2. VĹ'nüuri din acüvizăţi independente

1. Veniţuri din invesliţü

4.2. Soţ/soţie

5. Veniiuri din pensii

5.2. Soţ/soţie

2.L Titular

2.2. Soţ!soţie

3.1. Titular

4.1. Titu]ar

5.1. Titular

3. ‘e;;äziri din cedajea fölosinjei huniu'ilor —

3.2. Soţ/soţie

.

e—Ş

..

t ‚1*
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6.2. Soţ!soţie

Cine a realizat venitul

7. icnhžzŁri din prenzii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ!soţie

Sursa venitului:
Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
a tncasat

6. Veniźziri din acíivită(i agricole

6.1. Titular

7.3. Copii

LhJ cniíuri din alte surse

8.1. Titular

MARCU VALENTIN CONSILIUL LOCAL
INDEMNIZATIE 12.752 lei

8.2. Soţ/soţie

MARCLT ROSANNA SILVIA DGASPC INDEMNIZATIE 4.500 Iei

8.3. Copii

Prczenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii pcnale pentru inexactitatea sau
caracterul ineomplet aI datelor menţionate.

Data completării

22i2.22

Sem4tura
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r
______________

1RMSPORTCALĄTORI ĐPRESS SA PŁOŚESTI
DECLARAŢIE DE INTERESE

v'nzeŕ.r QaIADPn
Subscmnatul MARCU V.E. VALENTIN ‚ având funčţia
dc MEMBRU AGA Ia TRANSPORT CALATORI EXPRES SA PLOIESTI

CNP 1790215293154 ‚ domiciliul PLOIESTI, str SABINELOR nr 3, BL 19B, AP 65

cunoseând prevedcrile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companiilsocietăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
intercs economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte orĘanizaţii neguvernamentale:

u Nr, de părţi Valoarea totală ani a ea
Calitatea deţinută sociale sau pă%ilor sociale

— denumirea şi adresa — .

de acţiuni şi/sau a acţiunilor
1.1 NEXT STRATEGY SRL ASOCIAT UNIC 100% 400 LEI

2. Calitatea de membru în organele de eonducere, administrare şi control ale societăţilor eomerciale, ale
regiilor autonome, ale companiflor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor oranizaţiineuvernarnenta1e:

Unitatea
. . Cahtatea deţinuta Valoarea beneficiilor

— denumirea şi adresa —

2.1 TRANSPORT CALATORI EXPRES SA
PLOIESTI MEMBRU AGA

3. Calitatca de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1

4. Calitatca de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sáű neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţrnută şi denumirea partidului pohtic i

4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, Obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetul de
stat, Iocal şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu eapital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Beneflcimijl de contmct numele, Insútuţia Piocedum ptin Tipul Daĺa Dumĺa Valoama
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peIun1d&MrşiaJ1?m conflalan(k cmtafo wnüasikń îrvzbd&i onbn toialăa
denumima şi înciuiinţat ntflűui wntflüui

tJw&t
ia.

Sosoţie.

RIXk&gIaIUI I»aletiuilam]ui

Socieiăţi con etcia1&Perană li2ică
autorizaiă/ Mxiaţü ťiirnflial& Cabkfl
iixlividwle, wbii asxiate rie(ţi
cMkpziom1e sau axietăţi dik
pwĺësionale cu n'i9xnxlat limhatăaue
dşaiăpvĺia de avocatlürganizaţä
neguvemaneniaie/ FIUJJaţiV Asxiaţi'

1) Prin rude de gradzd Ise înţelege părinţi pe Iinie ascendentă şi copii pe Iinie descendentă.2) Se vor declara numele, denurnirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul.
soţuUsoţia 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 capitalui socia] ai societăţii, indiferent de modul de dobâMirc a acţiunilor.

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

Data completării Semrr ura

22.22o2z
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