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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, VLAD 1. COSTEL CATALIN având funcţia
de ADMINISTRÁTOR MEMBRU CA Ia S.C. TCE S.A. PLOIESTI

CNP 1690713293142 ‚ domiciliul PLOIESTI, Str. 8. P. Hasdeu, NR. 18

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind îaIsuI în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împrennň cu familia' deţin următoarele:

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

1. Bunuri imobile

1. Tcrenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări.

- r Anul Cota- Modul de
$t1*ui»Adresa sau zona Categoria*

dobândirii Suprafaţa
pafle p4QWdjLa...

VLADVÂNZARE
COM.CIOR4NI 3 1996 l3lómp 100% COSTEL

CUMPĂRARE
CATALIN
VLAD

COM. SALCIILE 1 2009 5000 mp l00% MOSTENIRE COSTEL
CATALIN
VLAD

COM. SALCIILE 1 2009 2454 mp 100% MOSTENIRE COSTEL
CATAUN
VLAD

VANZARECOM.BUCOV 3 2011 1248 mp 100% COSTEL
CUMPARARE

CATALIN

* Categorii]e indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) ]uciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil.

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

2. Clădiri

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

*r
. AnuJ Cota- Modul deAdresa sau zona Categona* Suprafaţa Titularul

dobkndini parte dobandire
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COM. CIORANI VLAD
VANZARE

2 1996 ll4mp l00% COSTEL
CUMPARARE

CATALIN
COM. BUCOV VLAD

COSTEL
CATALIN

2 2014 286 mp 1/2 CONSTRUIRE
VLAD
GEORGIANA
DANIELA

PLOIESTI, Str. B.P. VLAD
VANZARE

HASDEU Nr. 1 S 1 2016 65 mp - GEORGIANA
CUMPARARE

DANIELA

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale!de
producţie.

*2) La “Titular' se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţulĺsoţia. copilul),
iar in cazul bunuńlor in coproprietate. cota-parte şi numeie coproprietarilor.

11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
alte mijloace de transport

rrjj Marca Nr, de bucăţi AnuI de fabricaţie Modul de dobmndire

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 în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

Ia momentul declarării.

r AnuI dobândirii Valoarea estimată
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Natura Data Persoana către care s-a Forma - r

A A - . -. .. Valoarea
instrăinat instrămarii instrăinat instrainarii

JV. Active financiare

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

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

Instituţia care administrează . - I

. . I TipuFc Valuta Deschis in anul Soldivaloare Ia zişiadresaacesteia j________

*Ca(ego,.üle indicate sunt: (1) conĺ curent sau echivalente (inclusiv card): (2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sistenze cu
acunndare (se vor declara cele ajërente anzduiJîscal anterio;).

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

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

• Emitent titiiDea în care persoana este . Număr de titluril
. . - TipuI* . Valoarea totală ia zi• acţionar sau asociat/beneficiar de imprumut cota de participare

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro tiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimcle 12 luni
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*caşegorifle indicate szmt: (1) hórtü de valoare deţimfle (titlurŕ de sta!, ce;ij/ica!e, ohhgapunQ; (2)
ac(izmi sau părp sociale in societăli comereiale; (3) ínzprunzutzwi acordate ín nzťnze personaL

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

NOTĂ:
Se vor deciara inclusiv ceie 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 decíara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

— .4

Creditor
r

Con&actat in anul Scadent Ia Valoare

VJ. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, 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 depăşeşte 500 de euro*

r . r-. SutSgvenltului; ‘ Serîciul prestatiOb1&tuV4 Venitul Aflu*lCine a realizat venitul
.

numele, adresa generator de venit incasat

1.1. Titular
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.3. Copii

1.2. Soţ/soţie

tse aveeprează dc la declararc eadourile şi trata f ifle uzualc primiže din panea rudelor de gradul J şi al ]l1ea

VI1. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi dc familie, realizate în ultimul an fiseal închciat
(potrivit art 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscał, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

. . SursaéhitWüi: Seniciul prestatiObiectul Venitul anualCine a realizat venitul
numąa*gąa generator de venit rncasat

J. VL'?lUłWi din salarii

1.1. Titular

VLAD COSTEL CATALTN
VIALIS ENG[NEERING S.A. SALARIU 101.000 Lei
Str. Ceahiau nr.7

1.2. Soţ/soţie

VLAD GEORGIANA DANIELA
B.V.I.-PRAHOVA

SALARIU 67.721 Lei
Str._Conuiui_nr, i o

l .3. Copii

2 enituri dm at m täţz zndependente

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

—w .-

4. Venituri din investiţii . ..

4.1.Titular Ţ
Vlad Costel-Catalin Vialis Engineering S.A. Dividende 306.920 Lei

4.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor

3.1. Titular

VLAD GEORGIANA DANIELA

3.2. Soţ/soţie

CHIRIE

-

4750 Lei
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7. Venituri din premiż vi din /ocuri de noroc

6.1. TiWlar

6.2. Soţ/soţie

7.1. Tituiar

6. Venituri din acuivilăji agricoîĺ

r

Cine a ŕëáliút veííihü
r

.---—4aafl -.--—
.. Sursa venitului:

Nume, adresa

.
ServiiiI

generŁWťde űJĘ.
aŢ;• anual
f încasat

5. Venituri din pensii

5.1. Timlar

5.2. Soţ/soţie

8.3. Copii

VLAD GEORGE GABRIEL
A.J.P.LS.P. ALOCATII 3.976 Lei

VLAD MIHAI CATALIN

7.2. Soţ/soţie

7.3. Copii

& Venituri din alte surse

8.1. Titular

VLAD COSTEL-CATALIN

8.2. Soţ/soţie

lndemnizatie C.A. T.C.E. S.A. Ploiesti 18.000

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

Data completării

13.12.2021

‘t.J
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ŢALĄŢ( EĂPšÇA3Ł'fj
REGISTRUL DECtAEAriunŕ( DE*rt4
INTEflESE

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

1. Asociat sau acţionar Ia socictăţi comerciale, companiii aetăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţiineguynmentaIe:

. Nr, de părţi Valoarea totală a
Unitatea - . -

. . Calitatea deţinuta sociale sau parţilor sociale
— denumirea şi adresa — .

de aeţiuni şi/sau a acţiunilor
1 .1. — Vialis Engineering SA Ploiesti, Asociat 7% 7000 lei

Str._Ceahlau_nr.7
Derasin Serv SRL Ploiesti Actionar unic 1 00% 200 lei

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
economlc, ale asociaţulor sau fundflblor on ale altor organizaţii neguvernamentale

Unitatea . . -

. . Calitatea deţinuta Valoarea beneflciilor
— denumirea şi adresa —

2.1. Transport Calatod Express SA Ploiesti Membru C.A. l500Iei
2.2. Hale si Piete SA Ploiesti Membru C.A lSOOlei

3. Calitatea de4embru în cadrul — ———orq J.ale.m.wsindicaIe

4. CaHtatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
-4$Jpute 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 funcţii!or, mandatelor sau demnităţilor publice flnanţate de Ia bugetul de
stat, Iocal şi din fonduri cxterne ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:

DECLARAŢIE DE INTERESE -ťfle-%btct ‘u&%śccbzŢ
/ &CL1U-L .2tQďttV(

Subsemnatul/Subscmnata, VLAD 1. COSTEL CATALIN ‚ având funcţia
de Administrator Membru al C. A, la S.C TCE S.A. PLOIESTI

CNP 1690713293142 ‚ domiciliul Ploiesti, Str. B.P. Hasdeu Nr. 18

5.1 Bwehciaml dewtnwne1e lna Pioaiiuapdn Ypil Daia flna Valowea
pîmie1&dammh şi xkc&t cmüinaiiă caie a fost conlnruĂui În±eiaii conufljlui to(a]ăa
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denumiiuişi înaJinţat wnhfliiui wnünĂui
____________

Tilu]ar

Se

Rix&giaiu1I»a]eÜtu1mt1ui

Socidăţi wmadalWPaa fizică
auă'A&i fwtilCt&e
iaIM&Ial;wbhrtea9xiale, &ridăţi
civHejv1onaJesausctidă cMle
pvficmIe cu n'ispuixide !imhată aut
desiăuă ptufësia de aťOanizaţii
ixguvaiiamcnlal& FuriVAsxjaţiF)

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

soţulĺsoţia şi rudele de gradul l 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 capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobăndire a acţiunilor.

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

Data completării Semnătura

13.12.2021
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