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DECLARAŢIE DE AVERE /

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

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

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

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

1. Bunuri imobile

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

AnnI Cota- Modul de
Adresa sau zona Categoiiá*

dobând
Suprafaţa TituIaruI1

ini parte dobmndire
VLAD

VÂNZARE
COSTELCOM.CIORANI 3 1996 1316mp 100%

CUMPĂRARE
CĂTĂLIN
VLAD

COM. SALCIILE 1 2009 5000 mp 1 00% MOSTENIRE COSTEL
CATALIN
VLAD

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

VANZARE
COM. BUCOV 3 2011 1248 mp 100% COSTEL

CUMPARARE
CATALIN

* Categoriite indicate sunt (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitui civiL

*2) La “Titular" se menţionează, în cazui bunuriior proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilui),
iar în cazul bunurilor în copropńetate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

i!Adresa sau zona Categoria*
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VLAD
VANZARE

COSTEL
COM. CION1

2 1996 114 mp 100%
CUMPARE

CATAW
VLAD
COSTEL

COM. BUCOV

CATALIN
1 /2 CONSTRUIRE

VLAD2 2014 286 mp

GEORGIANA
DANIELA
VLAD

VANZARE
GEORGIÁNA

PLOIESTI, Str. B.P.
J 2016 65 mp

- CUMPARE
DANIELA

HASDEU Nr. 1 8

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii eomerciale/de
produc(ie.

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

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

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii
alte mijloace de transport

pl Natura ‘j It Marca Nr, de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

2. Bunuri sub formă de
numismatică, obiecte carc fac
însumată depăşeşte 5.000 dc euro

NOTĂ:

mcta!c pre(ioasc, bijuterii, obiecte de artă şi
partc din patrimoniul cultural naţional sau

de cult, colecţii de artä şi
universal, a căror valoare

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprie(ate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării,

r
Descriere surnară r AuuI dobândirii Valoarea estimată
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Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma
v i

înstrăiuat înstrăinării înstrăinat înstrăinării
a oarea

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancarc, fonduri de investiţii, forme echivalcnte 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 financiare din străinătate.

Instituţia care administrează
valuta Deschis în anul SoId/valoare Ia zi

... padresa acesteia
-_

*ca(egorule indicate sunt: (1) cont curent sau echivaknte (inclusiv card); (2)
echivaknte; (3) Jbnduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii
acumzdare (se vor declara cele aferente anuluiJîscal anterio;J

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

NOTĂ:

depozit bancar sau
sau alíe sisleme cu

însumată a tuturor

Se vor declara inclusiv investiţiiie şi participăriie în străinătate.

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

TlpuI* . . Valoarea totală Ia zi
acţionar sau asociat/benelîciar de imprumut cota de participare

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de curo ficcare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 Iuni
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*Catego,.ule indicate sunt: (1) hârtü de valoare deţinuže ţ'titluri de staž, certiJkate, obligaüunQ; (2)
acţiuni sau părţi sociale în sociežăţi comerciak; (3) împrumuturi acordate în nume personaL

am
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în benef,ciul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem Icasing şi alte

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

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

1

Creditor
r

Contractat în anul Scadent Ia Valoare

VI. 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 Sursa venitului: . Seniciul prestaWObiechil Venitul anual
Cine a reahzatverntul

nuaL % generator de venit mncasat

1.1. Titular
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*Se exceptează de ia declarare cadouriie şi trata(Ule uzuale primite din pa;iea rudeior de gradul 1 şi al I]4ea

VIJ. 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 modificările şi completările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

2 Venitun dm actzvzlăp mdependente

2.1. Timlar

. . .

Suna venitului: Serviciul prestat/ObiectuJ Venitul anual
. Cine a reahzat venitul . . -

.. ..
numele, adresa 2enerator de venit rncasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

VLAD COSTEL CATALIN
VIALIS ENGNEER[NG S.A.

SALARIU 101.000 Lei
Str. Ceahlau nr.7

1.2. Soţ/soţie

VLAD GEORGIANA DANIELA
B.V.I.-PRAHOVA

SALARIU 67.721 Lei
Str._Conulut_nr.l0

1.3. Copii

4, Venituri din invesliţii ...

4.1. Titular

Vlad Costel-Catalin Vialis Engineedng S.A. Dividende 306.920 Lei

4.2. Soţ/soţie

2.2. Soţ/soţie

CHIRIE 4750 Lei

3.1. Titular

VLAD GEORGIANA DANIELA

3.2. Soţ/soţie

j.: .

3 ĺtnztzaz dm eedaieafolosznjez hunurzlo;

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii
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Cine a realizat venihil

7. Venižuri din premü şi din /ocuri de noroc

7.1. Titular

Suna veiijJpi:
• Nume, adresa

ServiciuJ prestat/obiectul
generator de venit

. Vtaiflü anual
încasat

5 t niíinz dzn pensn —

5.1. Titular

5.2. Soţ/soţie

6. Veniźnri din acIiWtăÜ agricole

6.1. Timlar

6.2. Soţísoţie

8.3. Copii

VLAD GEORGE GABRIEL
VLAD MIHAI CATALIN

A.J.P.1.S.P. ALOCATII 3.976 Lei

7.2. Soţĺsoţie

7.3. Copii

8. Vcniźuri din altcsurse -.

8.1. Titular

VLAD COSTEL-CATALIN

8.2. Soţ/soţie

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

Prezenta declaraţie constituic act public şi răspund potrivit Iegii penale pentru incxactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor menţionatc.

Data completării

13.12.2021
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DECLARAŢJE DE INTERESE

ü:i
EQISÎRUL DECLAMTULL,( a

j'lTEj8

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companiUsocietăţi naţionale, instituţii de credit grupuri de
intere% economie, precum si membru în asociaţu, fundaţu sau alte organintuaceuvernamentaje.

.

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

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

de acţiuni şi/sau a acţiunilor
1.1. — Vialis Engineeńng SA Ploiesű, Asociat 7% 7000 lei

Str._Ceahlau_nr.7
Derasin Serv SRĽ 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
economic ale asociaţiilor sau fundnţülor ori ale altor or2anjzafii neeuvernamentale:

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

2.1. Transport Calatori Express SA Ploiesti Membru C.A. lSOOlei
2.2. Hale si Piete SA Ploiesti Membru C.A l500lei

3. CaI itatea de membru în cadrul asociaţiiIor%&s1 r

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinnte tn cadrul partidelor politice, funcţia déflút* şi denumireaírtidului politic
41.

_____________ _____________ ________ ____________

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultlnţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funeţiilor, mandatelor sau demnităţilor puhlicc 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 maioritar/minoritar:

ť1/tcct %uct

Subsemnatul/Subsemnata, VLAD 1. COSTEL CATALIN ¶ având funcţia
de Administrator Membru al C. A, Ia S.C TCE S.A. PLOIESTI

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

SJBaiehcimd de wtflt nmd; lnstifl4ia Pnxaiumpńn Tipul Data Durata VaIc
pnid&dain şi wiitsa conüirtantä care a fct wnhnĂiň hrheiaii wntnikň totală a
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dnnrihişi inauiinţat wnünikń wníncflĂtň

Titula

Soye

Ru&degiaiull°aletiwlmului

ScxierĘi niadaie' Pasmă fizică ĺ
sxizaă'Aadaţii fnilia1&Cabinde
indiüial; cgfle a9xiate, &xie(ăi
ci1epivfiiaJeuaxidăţi dvile
pofiaiaJe w ăspwdct ibťnaiă care
desIăp*ofia deaOgani
rtgmurnifllW

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

soţui/soţia şi rudele de gradul l obţin contracte, aşa cum sunt definite ia punctul 5. Nu se declară contracteie
societăţilor comerciale pe acţiuni Ia care declarantul împreună cu soţul/soţia şi mdele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalui social ai societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezcnta declaraţie constituie act pubiic şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplct aI dateior mcnţionate.

Data completării Semnătura

13.12.2021
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