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DECLAR4ŢIE DE AVERE

SubsemnatulĺSubsemnata. NICOLAE V. ALEXANDRI avâiid funcţia
de DIRECTOR CENERAL provizoriu Ia TRANSPORT CÂLĂTORI EXPRESS S.A. Ploieşti

CNP 1670928293169 domiciliul Ploieşti, str. lnoteşti, nr. 14, jud. Prahova

eunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propric răspundere
câ împreună cu familia0 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.

r

Adcsa siu zona - categoria* Anut Cota- Modul deSuprafaţa
nafl — dobândire

larul'
.. — dobândirii

Ploieşti, str. lnoteşti.
3 201 8 648 rn2 100%

Act de partaj
Nicolae Alexal1drinr. 14 voluntar

Categorüle 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 menţionează, în cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul, soţul/soţia. copilul).
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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

.. Suprafaţa TituIarul2'Adresa sau zonI
Categoria* AnuI CoLa- Modu] de

dobândini parte —

Ploieşti. str InoteIi.
2 2018 105,84m2 100 %

Act de partaj
Nicolae Alexandrinr. 1 4 voluntar

* Categorüle indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comereialeĺde
producţie.

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

IL Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare,

care sunt supuse inmatriculării, potrivit Iegii
maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

r

Natura
6- -

WOLKSVAGENAUTOTURISM
TOUAREG

Anul dobândirii
‘

Valoarea esürnată

111. Bunuri mobile, a căror valoarc depăşeşte 3.000 dc euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 Iuni

Pcrsoana către care s-a
mnstrăinat

Marca Nr, de bucăţi AnuI de fabńcaţie

2007

Modul dc dobândire

Act de partaj voluntar
în anul 2018

AUTOTURISM OPEL CORSA 1 2007
Contract de vânzare

cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijutcrii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatieă, 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.

7.Natura bunului
înstrăinat

‚: Data
:ţnsjflărjj

Forma
înstrăinărij

r
.

Valoarea
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IV, Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de invcstiţii, formc echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de crcdit, dacă valoarea însumată a tuturor accstora depüşeşte 5.000 dc euro

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

. . .

Instituţia care admmistrează
.

TipuI* Valuta I)eschis in anul SoId/valoare Ia zi
:::.:: şi adresa acesteia

*Categorüle indicaie surn: (1) conl curenž' sau echivalenle (inchisiv card,); (2) depozii bancar sau
echivalente; (3) fonduri de im'esžiţü sau echivakme, inclusiv fonduri privare de pcnsii sau ahe sisteme cu
acurnulare (ve vor declara cele aferenie anuluijiscal anžeriorj

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

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

Emitent titlu/societatea în care persoana este Număr de titlurY
. . - ľjpuL* Valoarea totală Ia zIaeţionar sau asociat/heneticiar de imprumut cota de participare

*categorüle indicale sunt: (1) hărni de valoare de(inuťe (tUluri de s!a/, cerífkaie, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în socielăţi comerciale; (3) împrurnuturi acorda;e in nurne 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 în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate îu sistem Ieasing şi alte

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

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

‚—‘ 1

Creditor
r

Contractat în anul Scadent Ia V&oare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, soeietăţi 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 valoarc individuală depăşeşte 500 de euro*

r •‘ r Suna venitului: Senieiul prestaUObiectul Venitul anualCine a realizat venituš
numele. adresa generator de venit îneasat

1.1.Titu]ar - - -

1.2. Sosoţie - - -

1.3. Copii - - -

*Se excepi'ează de la deeiarare cadourik şi traxaţiile uzuak primüe din parlea rudelor de gradul J şi al ]l1ea
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art 41 din Lcgca nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

NOTA:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

2.2. Soţlsoţie

. Venituri din cedareafołosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

ĘÇW

L . . Suna venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anualCwea realizat verntu] . *numele, adresa generator de venit ineasat
1. Venituri din salarii

1.1. Titular
. . Transport Călători Exprvss S.A. Director CeneralNicolae Alexandri . . . . . . . 100.380 RONPloieşti, str. Găeni, nr. 88, iud. PH rndemnizaţie

I .2. Soţ/soţie

1.3. Copii - -

2. Venituri din activităţi indeF
2.1.Titular - -

pensii

6.2. Soţ/soţie - -

4. Venituri din invesüjii
4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5, Venituri din
5.1. Titular

5.2. Soţisoţie

5. Venituri din activităţi agricože k4

6.1. Titular

•p4t.:

rjz:l;
%.ć?Ą

Ą4

iďe
.1••

5

Adrian.ENESCU
Square



Line arealizat venitul Suna veoitului: Serviciul prestat/obieetui. Venitulanuat
Nume, adresa erator de venit încasat

7. Venituri din premü şi din /ocuri de noroc
. p

7.1.Tttular - - -

7.2. Soţ!soţie - - -

7.3. Copii

- . . t-.'âQ - -8 ľerntundznaţtesw5e *e
Vtl-- •--

8.1.Titular - - -

Nkolae Alexandri Cluhul Sportiv Municipal Ploicşti Arbhru şet—curse trap 1.701 Ieiindemnizaţic

8.2. Soţ/soţie - - -

8.3. Copii - - -

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

Data completării

14.12.2021
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Subsemnatul/Subsemnata,

de DIRECTOR GENERAL provizoriu Ia

CNP 1670928293169 domiciliul

tł&t ttaqd'C c42łQ$

N[COLAE V. ALEXANDRI
mJ ĺţZnŞia

TRANSPORT CÁLÄTORI EXPRESS S.A. Ploieşti

Ploieşti, str. lnoteşti, nr. 14, jud. Prahova

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companiilsocietăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de
interes economic, precumlmembru în asociaţii, fundaţii sau alte or%anizaţii neguvernamentale:

Unitatea I Nr, de părţi Valoarea totală a

— denumirea şi adresa—
Calttatea deţinută sociale sau părţilor sociale

1.1 -— -

de acţiuni şi/sau aacţiunilor

E
2;;C*1ita*ea 4e membru în organele dc conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale
rěgölor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor au fundaţulor on ale altor owanuatii ‘itauvcrnamentale

Unitatca .. . Calitatea deţtnuta Valoarea benetkiilor
— denumirea şi adresa —

2.1 - -

3. Calitatea de membru în cadrul ilor profesionale şilsau sindicale
3.1

aUtea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretńbuite,
rnute în cadrj.pártideloţ..poIWui. func" - Ąenumjrea partidului politic

4.Viceprecđinte aI Biroului Permanent Local PNL Ploiesti

- -_______

DECLARAŢIE DE INTERESE

MSPORTCAMTORI ĐPRESS SA PLOES
REGISTRUL OECIARATIILOR D€ERE#
INTEFWSE

5. Con&acte, inelusiv ccle de asistenţă juńdică, consuĺtanţă juridică, eonsultanţă şi civile, obţinute ori aflate

în derulare în timpul exercitărb funeţiilor, mandatelor sau dcmnităţilor publice flnanţate de la bugetul de
stat local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minodtar:

5.1 Barłiciawl de aiflt nnle,
p1Wcbtnż şi admsi
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‘Tibjla.

Soţe.

RkÄI»aelitu1ait&ń

&x nndaWPaă
autońzatăĺAsxiaţi ilialWCahine
——
cMeçot1euxiăţicM1e
pkMe cu răxuxbt limitalăcae
c1esaăpoła& avocaU OtgaüĘii
ruInnśal& FuixYAsxig

‘ Prin rude de gradul I se mnţelege părinţi pe Iinie uscendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiaru]ui de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declarä 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 declaraţic constituic act public şi răspund potrivit Iegii
caracterul incomplct aI datclor menţionate.

Data completării

14.12.2021

inexactitatea sau
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