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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsernnatul/Subsemnata, NICULCEA N. VALENTIN ‚ având funcţia
de ADMINISTRATOR Ia S.C, TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A.

C-TIN BREZEANU NR.I, BL. DL SC.D, ET.3,
CNP 1880715297385 ‚ domiciliul AP.65,

MUN. PLOIEflI, JUD. PRAHOVA

cunoscând prevederile arl. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere

că impreună cu familia» deţin următoarcle:

*1) Prin farnilie se înţelege soţulisoţia şi copiii aflaţi în intreţinerea acestora.

L Bunuri imobilc

1. Terenuri

NOTÁ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

. . . AnuI Cota- Modul de
Adresa sau zona Categorlaś . .. Suprafaţa . Titu1aruI'

dobandiru parte dobandire

* 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 rnenţioneazä, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titulaml, soţul/soţia, copilul),

iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi nume)e coproprietańlor.

2. Clădiri

NOTÂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţäri

. AnuI v Cota- Modul de
Adresa sau zona Categona* . Suprafaţa . TituIaru12

dobandiru parte dobandire
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de Iocuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comercialeĺde
producţie.

*2) La “Titulať se menţionează, în cazul bunurilor proprü, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr, de bucăţi AnuI de fabricaţie Modul de dobândire

2. Bunuri sub formă de 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 in proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

Ia momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

[11. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma
Ą .. * Valoarea
instrarnat rnstrarnaru instrainat instrainarn
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IV, Active financiare

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii ŕinanciare din străinătate.

Instituţia care administrează
.

Tipul* Valuta Deschis in anul SoId/valoare Ia zi
şi_adresa_acesteia

*Categorme indicaíe sunt: (1) eoní curenđ sau echivaknle (bwlz,siv card,?; (2) deponr bancczr sau
echivalentc: (3) fbnduri de im'esuiţü sau echivalenle, indusżv fhndwi privaie de pensii sau alíe sis!eme cu
acumulare (se vor declara cele af'renÍe anului fiscal anterior).

2. flasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă insumatü a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările in străinătate,

Emitent titlu/societatea în care persoana este Nurnăr de titlurii
. . TJpuI* Valoarea totala Ia ziacţionar sau asociatĺbeneficiar de imprumut cota de participare

tCcuegoriile indicate sunÍ: (1) hdrţii de valoare deţinute ‘titluri de s;aí, cerđifîeaie, obliga(hmQ; (2)
ac(hini sau pärţi sociale in socie(ăf i comerciale; (3) imprumuiuri acoídaže în nume personaL
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3. AIte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

x
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci1 garanţii emise în beneflciul unui terţ, hunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acurnulate in străinătute.

Creditor Contractat în anul Scadent Ia Valoare

NICULCEA VIORICA 2021 2026 65.000 LEI

NICULCEA VIORICA 2020 2049 132.300 LEI

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
par(ea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii puhlice româneşti sau străine. inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale angajatorului. a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

. . . Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anualCine a reahzat venitul
numele, adresa generator de venit incasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii

exceptează ck lcz deciarare ecidoząrile şi đrala(iile uzuale prim iic' din purfea rudelor de gradul ĺ şi al Ii—Iea.

VII, Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul űscal, cu moditlcările şi completările ulterioare)
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NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

. . Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anualCine a realizat venitul
. numele, adresa Eenerator de venit incasat

1. Veniíuri din salarii

1.1. Titular

NICULCEA VALENTIN CONPET S.A.-PLOIEŞTI ECONOMIST 48.737 LEI

1.2. Soţ/soţie
PENITENCIARUL DE FEMEI

POLITIST DENICULCEA VIORICA TÂRGSORUL NOU-
PENITE

44.400 LEI
TÂRGŞORUL NOU

NCIARĽ

1.3. Copii

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedareajblosin(ei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4 Vcnitu; i din iniestiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5 Vemtwi din pensu

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6 Venitu; i din activilăţi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatlobiectul Venitul anual
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I Nume, adresa de venit înt$4k3
7. Vnitźiri din premü şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţlsoţie

7.3. Copii

8. Ţ'eniluri din aIte surse

8.1. TituIar

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

AGENŢIA NAŢIONALĂ
NICULCEA ANIELA PENTRU PLĂŢI Ş1

ALOCATIE 4 ‘00 LEI
CATALINA INSPECŢIE SOCIALA

BUCUREŞTI

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

Data completării SomnÎturđ

13.12.2021

/
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DECLARAŢIE DE INTERESE
rąÁ!LĄCLt iua&&t

/0 C&tđj wţ&;iAţ'

Subsemnatul/Subsemnata,
de ADM[NISTR&TOR

CNP 1880715297385
MUN. PLOIEŞTI, JUD. PRAHOVA

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

NICULCEA VALENT[N ‚ având funcţia
Ia S.C, TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A.

domiciliul C-T[N BREZEANU NR.1, BL. D3, SC.D, ET.3, AP.65,

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic,_precum si membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizatü neEuvernamentale:

. Nr. de pärţi Valoarea totalä aUnitatea . -. . Calitatea deţinula sociale sau parţilor sociale
— denurnirea şi adresa — . .

de acţiuni şi/sau a acţiunilor
1.1
NIVALCONE PREST CONSTRUCT S.R.L. ADMINISTRATOR 20 200 LEI
11 NICULCEA N VALENTIN ADMINISTRATOR l0O% O

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale institu(iilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundatiiIor_oJi_al%altooĘganizaţii neEuvernamentale:

Unitatea - . -

. . Calitatea deţinuta Valoarea beneficiilor
— denumirea şi adresa — -

2.1
NIVALCONE PREST CONSTRUCT S.R.L. ADM[NISTRATOR O
11 NICULCEA N VALENTTN ADM[N[STRATOR O
S.C, TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. ADMIN[STRATÜR 1.500 LEI

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şWsau sindicale
3.1

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1

___________________________________________________________

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în űmpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de Ia bugetul de
stat, Iocal şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
actionar majoritar/minoritar:

1RANSPORT CALkTI ĐPRESS SÁ PŁOIESTI
REQISÎRUL OEC.ARATIILOR D€ERE'I
IWTEtSE
Niąm.r

13..tÍLJQ

5.1 Bcneűciand de wnüact numele, Insűtuţia Proce&uapdn Yiptd DaIa Durt Valwma
e1Wdnnütt adttsa wnüadanl& aut a wnüflilui hrlidcńi wnüuctilui (OËIIA a
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Tikik.

Sąsoţie.

Rudedegmdul 1»aleütulanilui

&xielăţi wmetdal& Pasamă űzia
auirdiuă' Asociaţii faniiHakCabinde
indMSde,cabineteasociate, societăţi
cMIe pmfiornJe sau sxiet3ţi dvile
pntionale cu răsi,iw&it hmituă cwt
dr-ăprofia de avcaťOrgni
negivemarnettlW huxbţiV Asociaţii

‘ Prin rude de gradzd ĺ se ?nţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara nurnele, denumirea şi adresa beneŕiciarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul!soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor cornerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul J deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de rnodul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării

13.12.2021
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