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domicîhul

TĂNASE Z. MONICA având funcţia

la S.C, TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. Ploieşti

PLOIEŞTI, STRADA RECONSTRUCŢIEI, NR. 7

cunoscând prevederile art 292 din Codul penal privind falsul în declaraţH,
că împreună cu famiIia' deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora

1. Bunuri imobile

declar pe proprie răspundere

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declan inclusiv cele aflate in alte ţări

. Anul Cota- Modul dc
Adresa sau zona Categona* - . .. Suprafaţa . TituIaru1'

dobandini parte dobandire

* Categońule indicate sunt (1) agńcol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilaiie, dacă se află in circuitul civil.

*2) La “Titular" se menţionează, în cazul bunudlor propńi, numele proprietarului (ütulanl, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în copropdetate, cota-parte şi numele coproprietańlor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declam incĺusiv cele aflate în alte ţări

AnuI Cota- Modul de
Adresa sau zona Categoria* Suprafaţa

parte dobândire
TituIaruI2

dobândirii
Ploieşti, str. Tânasc Monica i O I 16
Reconstrucţiei, nr. 7, 2 I 999 70 m2

- ontract vânzare
Tănase Idna 3 I 16cumpărare

jud. Prabova Tănase Virgil 3 I 16

* Categodile indicate suit (1) apaflament; (2) casă de ]ocuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comercialelde
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producţie.
*2) La “Titular'T se menţionează, in cazul bunudłor propńi, numele proprietarului (ümlawI, soţullsoţia, copilul),

iar in cazul bunurilor in copropdetate, cota-parte şi numele copropńetańlor.

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

care sunt supuse inmatriculăńi, potrivit Iegii

Natura Marca Nr, de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobăndire

. Achizitie directa cu plata
Automnsm Citroen C3 I 2018

din_credit_barcar

2. Bunuri sub formă de metale pre(ioase, 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.

Descriere sumară AnuI dobândirii Valoarea estimată

111. 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
. -. .. * . .. Valoareainstrăwat instrainarii instrămat instrainarn
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IV, Active financiare

1. Conturi şi depozite baneare, fonduri de investiţii, forme eehivalente 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 în bănci sau instituţii flnariciare din străinătate.

Instituţia care administrează Tipul* Valuta Deschis în anul SoId/valoare Ia zi
şi_adresa_acesteia

*Caíegoriile indicaíe sunt: (1) cont curent sau echivalenle (inclusiv card,); (2) depoziź bancar sau
echivalente; (3) fonduri de invesűjë sau echivaienle, inclusiv fonduri privaie de pensii sau alte sżsleme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anuluiJiscal anterior).

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

NQTĂ:
Se vor declan incłusiv investiţiile şi parücipările in străinătate.

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

Tipul* . . Valoarea totală Ia zi
acţionar sau asociat/beneűciar de imprumut cota de participare

*Categorüle indicate sunž: (1) hârxü de valoare dqinute (uitluri de stat, cerąJkate, obligaţiuni,): (2)
acýuni sau părţi sociale in socie,ăji comerciale; (3) împrumuturi acordale în nume personaL
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3. AIte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

NU

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

NOTÂ:
Se vor declara inclusiv pasivele §nasiciare acumulate in străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent Ia Valoare

FIRST BANK (fosta Piraeus Barik) Martie 201 8 Februarie 2023 27.582 LEI

VISTA BANK Octombrie 2019 August 2024 2.515 LEI

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor penoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiiisocietăţi naţionale sau
instituţii publice 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:
Cine a realizat venitul

Serviciul prestatlObiectul Venitul anual
numele, adresa generator de venit încasat

1.1.Timlar - - -

1.2. Sosoţie - - -

13. Copii - - -

*Se excep!ează de la decżarare cadouriže şi Iralaýile uzuałe primite din pariea rudelor de gradul i şi až 111m
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membdlor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat

(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completădle ulterioare)

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1.3. Copii

2. Veniźuri din activităţi independente

2.1. Titular

2.2. Soţlsoţie

3.1. Titular

4.1. TiWlar

3. Venituri din cedareafolosin(ei hunurižor

4, Venituri din investiţü

Suna venitului: Jseniciui prestat/Obiectul Venitul anual
Cine a realizat venitul

numele, adresa j generator de venit încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

Tănase Monica
S.C. Transport Călători Exprcss S.A Remuneraţie contract

Ploicşli, Str. Găgeni, nr. 88 maidat — director frnazciar
68.568 lei

1 .2. SoţJsoţie

5.2. Soţisoţie - - -

6. Venituri din acźivităţi agricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie - - -

3.2. Soţ/soţie

4.2. Soţ/soţie

5. Venüuri din pensii

5.1. Titular
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Cine a realizat venitul j Sursa venitului: 1 Seniciul prestat/obiectul Venitul anual
Nume, adresa j generator dc venit mncasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1.Titular - - -

7.2. Soţ/soţie - - -

7.3. Copii

8. Venituri din ałte surse

8.1.Titular - - -

8.2. Soţ'soe - - -

8.3. Copii - - -

Prezenta declaraţie constituie act public şi
caracterul incomplet aI datelor menţionate.

răspund potrivit legii peuale pentru inexactitatea sau

Data completării

13.12.2021 c
Sem:
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SubsemnatuUSubsemnata,

de DIR FINANCIAR PROVIZORIU
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ávând funcţiaTĂNASE MONICA

Ia S.C, TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. Ploieşti

domiciliul PLOIEŞTI, STRADA RECONSTRUCŢIEI, NR. 7

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companWsocietăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes econom ‚ Drecum si membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizatii neEuvernamentale:

Nr, de părţi Valoarea totală a
Unitatea

Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale
— denumirea şi adresa

— de acţiuni şi/sau a acţiunilor
1.1 —

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor eomerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţiouale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiiior ori ale altor orRanizaţii neguvernamentale:

Unitatea
— denumirea şi adresa

—

Calitatea dąinută Valoarea beneficiilor

2.1

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale Usau sindicale
3.1

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administnre şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute in cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politie
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 la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale eu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 BacnjüattnirJe, ktiwţia Pitxuimapb T Va1cu
um&cuih caflian& wa1 wntflikń hrlxiaii wntfliltii «1ăa
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ciauiżmşi îinnlinţat aitaiubi aitnhi

Titular

sw*.

Rixle&giaiull»aletihtijhi

&xW

hxhidebhfleaate, ddăţi
cMle pdomle &u sxidăţi civIle -

Pdcxlewiănxelimilală care
poĺa&ťQgarţň

Prin rude de gradui J se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe Iinie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite Ia 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 capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data complctării S năt a

13.12.2021
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