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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Suhsemnata, NICULCEA N. VALENTIN ‚ având funcţia
de ADMINISTRÂTOR PROVIZORIU Ia S.C. TRANSPORT CÄLĂTORI EXPRESS S.A.

C-TIN BREZEANU NR.1, BL. D3, SC.D, ET.3,
CNP 1880715297385 ‚ domiciliul AP.65,
N1UN. PLO[EŞTI, JUD. PRAHOVA

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere
eă împreună cu famiIia' deţin următoarele:

* 1) Prin farnilie se inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

L Bunuri imobile

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

. AnuI Cota- Modul deAdresa sau zona Categorla* .. Suprafaţa . Titularul
dobandiru parte dobandire

* Categoriile indicate sunt: (1) agńcol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de apă; (5) alte categorű de terenuri
extravilane, dacă se aflá în circuitul civiL

*2) La Titulať' se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numeie proprietarului (titularul, soţulĺsoţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi nurnele coproprietarilor.

2. Clâdiri

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

. AnuI Cota- Modul de
Adresa sau zona Categoria* . .. Suprafaţa . Titularul

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

*2) La “Tiluiar" se menţioneazâ, în cazul bunuri]or proprii, nurnele proprietarului (titularul, soţui/soţia. copilul),
iar în cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

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

care sunt supuse înmaĺriculării, 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, indiîerent dacă ele se află sau nu pe eritoriul României

la momentul declarării.

- Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobilc înstrăinate în
ultimele 12 Iuni

Natura bunului Data Persoana către carc s-a Forma
a -. - -. - Valoarea
mstrainat instrainaru instrainat instrarnaru j
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IV, Active financiare

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate in bănci sau inslituţii íinanciare din străinătate.

Instituţia care administrează
.

. TipuI* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zişi_adresa_acesteia

*(j,ţegOrme indicate sunt: (1) eoní eurent sau cchivcdente Űnclusiv card,); (2) depo:it hancw sau
echh'alente; (3) fonduri de invesliüi sau echivalente, inclusiv Jbnduri private de pensii sau alźe sistenze cu
acwnulare (se voi declara cele a/ërenle anului f?scal anterio;).

2. Plasameute, investiţii directe şi împrumuturi acordate1 dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participărilc în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este . Număr de titlurW
. .

. Tipul* . . Valoarea totala Ja ziacţionar sau asociat/benefieiar de tmprumut cota de participare

*Catego,iiíe indżcate sunt: (1) hdrtii de valocnr deţinute (uiíluri de stat, certiJicate, obligajiuni); (2)
acţżunż scni păr(ż sociale in societă(i comercżale; (3) in;przmnuuri acordate in nume peîvonal.
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3. Mte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri 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 acumulate in străinătate

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

NICVLCEA 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
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 decât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşe$e 500 de euro*

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

1.1. Titular

1.2. Soţísoţie

1.3. Copii

*5ą e.veepleccă dc la deelarare eadourik şi t;vuz(ŕŕle zczicde pdnzile din paríea nidelor de gívdul ] şŕ al J]—lea.

VIL 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 fiscal, cu modiflcările şi completările ulterioare)
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NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strüinătate.

. . Sursa venitului; Serviciul prestatíObiectul Venitul anual
Cine a reahzat venitul

numele, adresa generator de venit incasat

1. Vcnituri din salarii

1.1. Titular

NICULCEA VALENTIN CONPET S.A.-PLOIEŞTI ECONOMIST 48737 LEI

l .2. Soţ!soţie

PEMTENCIARUL DE FEMEI
POLITIST DE

NICULCEA VIORICA TÂRGŞORUL NOU-
PENITENCIARE

44.400 LEI

TÂRGŞORUL NOU

1.3. Copii

2. Venituri din aetivităji independente

2.1. Titular

2.2. Soţlsoţie

3. Venituri din cedwcajblosin(ei bunurilor

3.l.Titular

3.2. Soţ/soţie

4. J ‘eniluri cli,z iniesĺiţii

4.1. Titular

4.2. Soţ!soţie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Venituri din activitä(i agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ!soţie

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual

5



r ‘i
•.

I Nume, adresa generator de venit încasat

. Venituri din prernü şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

8. Venituri din alte .yurse

8.1. Titular

8.2. Soţ!soţie

8.3. Copii
AGENŢIA NAŢIONALĂ

NICULCEA ANIELA PENTRU PLĂŢI Ş1
ALOCATIE 4 200 LEICĂTĂLINA INSPECŢIE SOCIALA

BUCUREŞTI

Prezenta dcclaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor menţionatc.

Data cornpletării r

13.12.2021
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1RANSPORTCAMTORI EXPRESS SA PŁOÉS.
REQISTRJL DECLARATIILOR DE AVERE
IiJTEflESE —

Ntąrrar r
Oie

DECLARAŢIE DE INTERESE

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

CNP 1880715297385 ‚ domiciliul C-TIN BREZEANU NR.1, BL. D3, SC.D, ET.3, AP.65,
MUN. PLO[EŞTI, JUD. PRÁHOVA ¶

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

L Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte oranizaţii neuvernamentaIe:

. Nr, de părţi Valoarea totală aLnitatea
. Calitatea deţinuta sociale sau parţilor sociale

— denumirea şi adresa—
de acţiuni şi/sau a acţiunilor

1.1
NIVALCONE PREST CONSTRUCT S.R.L. ADMINJSTRATOR 20 200 LEI
IINICULCEANVALENTTN ADMNISTRATOR ]00% 0

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor orEanizaţii ne%uvernamentale:

Unitatea -

. - Calitatea deţinuta Valoarea beneficiilor
— denumirea şt adresa —

2.1
NIVALCONE PREST CONSTRUCT S.R.L. I ADM[NISTRATOR 0
II NICULCEA N VALENT[N ADĹM[NISTRATOR O
S.C, TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. ADMINISTRATOR l .500 LEI

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

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 timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice űnanţate de Ia bugetul de
stat, Iocal şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar mąjoritar/minoritar:

FW'7..
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dernmúmaşi inciiinţat conhn]ui wnlnfl.đui
aditsa wnlmckd

Titular.

Sooţie.

RudedeglBdul I"aleütuiawkń

Saieläţi wmeivia]cĺ Psamă ĺlzică
atuodzt Asccaţii famHk1eĺ Cabnne
& \idirUe cabinet a&xiat scddăţi
cMIeptfeu 5&Śdăi cM]e
pittonaJe w răspnbt limňaiă aut
dr prnfia de aa'Otni$i
neguvamnntaId RnxkţiV Mxiaţh2

Prin rude de gradul Ise înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentâ.
2) Se vor declara nurnele. denumirea şi adresa beneíiciawlui de contract unde, prin calitatea deţinută, titulam[,

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa curn sunt deflnite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor cornerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia i rudele de gradul l deţin rnai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de rnodul de dobăndire a acţiunilor.

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

Data completării

13.12.2021
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