
Subsemnatul!Subsenwarn,

•aôrCAM1 ĐES
REGISTRuL DECtARĄ11ILQt
IřJTCFZĘ-SE

cunoscând prevcderile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, dcclar pe
că împrcună cu famiIia' dcţin următoarele:

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

1. Bunuri imobilc

1. Tcrenuri
NOTĂ:

proprie răspunderc

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

r

Anul Cota- Modul de 1)Adresa sau zona Categona* . Suprafaţa . Titularuldobandini parte dobaudin

* Categoriile 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.

r Anul Cota- Modul de 2)
‚. .. Suprafaţa Titularuldoband.ni parte dobandirc

* 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 proprietaru)ui (titularul, soţul/soţia, copilul).
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
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11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supusc înmatriculării, potrivit Iegii

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colec(ii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul eultural naţionai sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent

ia momentul deciarării.
dacă eie se află sau nu pc teritoriul României

.ĺ :Djere sumară .AnuI dobândirii Valoarca estimată

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

Nutura bunului
înstrăinat

Pcrsoana către care s-a
înstrăinat

r

VaIoareaJ
Data

înstrăinării
Forma

mnstrăinării
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IV, Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, daeă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.01)0 de euro

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

tnstituţia care administrează -. TipuI* Valuta Deschis in anul SoldNaloare la zişi adresa acesteia

indicaw sunf: (1) con( curenl sau echivaknte (inclusiv ccucQ: (2) depozh bancar sau
edzivalenle; (3) fomluri de invesli(h sau echiraknw, inclusiv fonduri privale de pensii sau alte sisleme cu
acunudare (se vor declara cele aferente wnduifiscczl anterior,L

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 títlu/societatea în care persoana este . Număr de ütlurY
. . . Tipul* Valoarea totală lazj1acţionar sau asociat/beneticiar de imprumut J k__ cota de participarc

*c:a,egoi.iile indicate sunl: (1) härlii de valoare deţinule ç'litlzzri de s/al, cerlifîcaie, obliga(iuni,); (2)
acţiuni sau păr(i sociale în socieiăţi comerciale; (3) împrumužuri acordate ín nume personal.
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3. Alte active producătoare dc venituri nete, care însumate depăşesc cchivalentul a 5.000 de euro pe
an:

NU

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistcm leasing şi alte

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

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

r

1.-
Contractat în anul

2017

Scadent la

2022

______

Valoare

45.000 RON

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor pcrsoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiilsocietăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele dccât
ccle ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşcşte 500 de curo*

r
Cine aŕeaHzat venitul

Sursa venitului: Servieiul prcstat/Obiectul Venitul anual
numele, adresa generator de venit încyat

1.1.Titular -
- -

1.2. Soţ/soţie - - -

1.3. Copii - - -

*se exceplecccl de la deelarare cadourik şi žrczća(iile uzzťale piinziźe din pariea rudelor dc grczdid ĺ şi al J]1ea

S.C. PROLEASTNG IFN S.A.
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VI1. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, rcaHzatc în ultimul an fiscal încheiat

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile pro\ enite din străinătate.

r
Sursa7enitului:

numele, adresa

L Venituri din salarii
1.1. Titular

1 .2. Soţ/soţie
SC DPP SRL Rcprezcntant vanzăn

IO 000 RON
Bucuresti, str. Sutasului, nr. 20 salariu

Frusina Gcorgiana Isabela SC STUDIO MODÍRNA SRL
‚ . Rcprezcntant vanzňn

Bucuresti, Splaiul indcpcndcnţei, . 18.000 RONsa Ia riu
nr._319_L

1.3. Copii
-

-

2 Venituri dîn activităü independenťí
2.l.Titular

-
-

2.2. Soţ!soţie

3. Venituri din cedareafolosinýei bunurilor
n.l. ) W1 1 9ţ4

1

3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4. Veniiuri din hzvesfl(ü Ęţj :ŢL

5.2. Soţlsoţie -
- -

6 ţ'enzxun dm ac.ln'zIăţi ag; zcole
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie
-

- -

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii
5.1. Titular

Cine ii realizat venitul Sen'iciul prestatlObicctul
aenerator.dc venit

Venitul anual
încasat
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7.3. Copii

. . . Suna vcnitului: Sen'iciul prestaüobiectul Venitul anualCine a realizat enitul
. . . . Nume, adresa generator de venit incasat

1 Venizz,ri din premii Şi din foeuri de noroc

7.1.Titular
- - -

7.2. Soţĺsoţie
- - -

8.3. Copii
- - -

. Ministerul Muncii si Justiţiei SocialeFrusina Andreea Maya . alocaţie copiI 1.800 RONBucureşti

8. Veniluri din aĺte surse
..

8.1. Titular

Frusina Nicolae VIad

8.2. Soţ/soţie

Consilier local — Consiliul Local aI
Mun. Ploieşti Indemnizaţie 5.465 RON

Prezenta deelaraţie constituie act public şi răspund potrivit
caracterui incomplet aI datelor menţionate.

Iegii penale pentru inexactitatea sau

Data completării

04.12.2020

Scm n
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Subsemnatul/Subsemnata,

CNP

MEMBRU A.G.A.

1871023297323 . domiciliul

DECLARAŢIE DE INTERESE

la

Jť}ţĆf /YĎtŤ ŢŤLCL Ďt'-( ‘Ct
FRUSINA N. NICOLAE V[JAD având funcţia

TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. Ploicşti

ľloieşti, str. Izvoare, nr. 138, jud. Prahova

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

1. Asociat sau acţionar Ia societăţi comerciale, companiilsocietăţi naţionale, instituţii de c t,rupuriIdeI
I interes cconomic. m şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte oranizaţLnonii:arr t e

Nr, de părţi - Valoarea totală aUnitatea
Calitatea deţinutt sociaLe sau părţilor sociale

— denumirea şi adresa —

— de acţiuni şi/sau a acţiunilor
1.1

-

— —

2. Calitatea de mewbru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comcreiale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale. ale instituţiiłor de credit, ale grupuriLor de interes
eeonomic, ale asociaţüj& sau ori ale altor )r2anizatiintpuvernamentale:

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

2.1. S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti Membru AGA -

2.2. Colegiul economic Virgil Madgearu Ploieşti Membru CA -

2.3. Liceul tehnologic de servicii SE Apostol Andrei Membru CA -

Ploieşti
2.4. Şcoała gimnazială Nicolae Titulescu Ploie;ti Membru CA -

2.5. Şcoala gimnazială Ioan Grigorescu Ploie;ti Membru CA
2.6. Şcoala gimnazială Sfânta Vineri Ploieşti Membru CA -

2.7. Şcoala girnnuzială I.A. Bassarabescu Ploieşti Membru CA -

2.8. Şcoala gimnazială Excelsis Membru CA
2.9. Grădiniţa Piscoţel Ploieti Membru CA j -

3. Calitatea de memb?USéadruI asociaţiilor profesionale şiisau sindicale
3.1

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
de4inut cadrul partideĎrLo J—Ęnută şi denumirea partiduIuiic
4.1. Membru Birou Politic Local - PNL Ploiesti

__

I

jv cele de asistenţă juridică. consultanţă juddieă, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate
I exercitării funcţiilor. mandatelor sau demnităţilor publice flnanţate de Ia bugetul
iri externe ori tncheiate cu societăţi eomerciale cu capital de stat sau unde %tatul este
nodtar:

ÎRąNSPORT CkATI EXPRESS SÂ PWESTI
REGISTRUL DECLARA11ILOR DE w'ER! 1
NTERESE /4Nurnar n
Data x

J
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I. Instiluţia Pmtnpin! v5.1 Baxciansl&wçfltnţnek caieafo [5pul ...

p1&daiinitata denmite şi îixiinţ wntflíń ntntd
aimst wnÜfl

Yđukr.

Soţ'sĄie.

Rixi&ga1u1 I0aleiňuk±i

Scxńelăţi wnicitia]WPană fdcă
aulodzaiWAsxiaţii 1nt]e/Cabinde
indMdtmle wbin& axiat sxielăţi
cMIepwfu&.xiaĽ4idi]e - -

puĺskwuk cu iăsm Hniaiăwjt
pac1eavťQganizaţii

rwuirn1al& RuxiaVAsxiaţiiZ

Prin rude de grczdzd J se înţelege părinţi pe linie ascendentä şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor dec]ara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de conlract unde, prin calitatea deţinută. titularuL

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt deflnite Ia punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţulĺsoţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiuni]or.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit Iegii pcnale pentru inexaetitatca sau
earacterul incomplet aI datelor menţionatc.

Data completării

04.12.2020

Semnătura
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