
ŤSPORTCALTORI EREKÔiŠÎ
DECLARAŢIE DE AVERE ŁDEC%tORDEAVEI

Nurnar

-€

Subsemnatul MARCU V.E. VALENTIN ‚ având funcţia
de MEMBRU AGA Ia TRANSPORT CALATORI EXPRES SA PLOIESTI

CNP 1790215293154 ‚ domieiliul PLOIESTI, STR SABINELOR NR 3, BL 19B, AP 65

cunoseând prevederile art. 326 din Codul pcnal privind falsul în declaraţii, deelar pe propric răspundere
eă împreună cu familia0 deţin următoarele:

*1) Prin familie se înţelege soIĺsoţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflae în alte ţăń.

AnuI - Cota- Modul de Titularul'Adresa sau zona Categoria*
dobândirii Su*ţa parte dobândire

MARCU
PLOIESTI. STR

3 172 1/2 MOSTENIRE ROSANNA
ZANÜAGANR4 SILVIA

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) Iuciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civiL

*2) La “Titular" se menţionează. în cazul bunurilor proprii. numele propńetarului (titularul. soţu]/soţia. copilul).
iar in cazul bunurHor în coproprietate. eota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aSate in alte ţări.

r
Anul Cota- Modul de

Titularul2Adresa sau zona Categoria*
dobândirii

Suprafaa parte dobândire
MARCUPLOIESTI, SABINELOR

I 2006 45 1/1 cumparare VALENT[NBL I9B, AP 65
MARCUPLOIESTI, STR ZANOAGA

2 117,5 112 mostenire
ROSANNANR4
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* Categoriile indicate sunt (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comercialeĺde
producţie.

*2) La ‘Titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, nume]e proprietarului (titu]arul, soţul/soţia, copilul).
iar în cazul bunurilor în coproprictate. cota-parte şi nurnele coproprietarilor.

11. Bunuri mobile
1. Autovehieule/autoturisme, tractoare,

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
maşini agricolc, şalupe, iahturi şi alte mijloace dc transport

: Natura Marea Nr, de bucăţi Anul de fabrieaţie Modul de dobândire

AUTOTURISM DAEWOO CIELO I 1997 cumparare

AUTOTURISM VW PASSAT 1 2002 cumparare

AUTOTURISM OPEL MOVANO l 2001 cumparare

AUTOTURISM MERCEDES BENZ l 2004 cumparare

2. Bunuri sub formă de metalc preţioase, bijuterii, obicctc de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiccte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 dc curo

NOTĂ:
Se vor men;iona toate bunurile aflate în

la mornentu] declarării.
proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

Descriere suulră r Anul dobândirii
t r Valoarea estimată

Nu e cazul

111. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobilc înstrăinate în
ultimele 12 luni

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma
Ą . . .. Valoarea
instrainat instrainarii instrăinat mstrăinărn
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IV, Active financiare

1. Conturi şi depozitc bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisirc 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 carc administreazä . .Tipul* Valuta Deschis in anul SoId/valoare Ia zi
şi adresa acesteia r

Nu e cazul

*Ca,egorule indicate sunl: (1) coní curent sau echivaleníe (inclusiv card); (2) depozií bancar sau
echivalenie; (3) fonduri de inves;i(ü sau echivalen!e, inclusiv fonduri privale de pensii sau alte sisleme cu
acunudare (se vor declara cele afereníe anuluiJiscal anžerior,).

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

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

Emitent titlu/socictatea în eare persoana este Număr de titluď -

. .
Tipul* . . \‘aloarea totala Ia zi

acţionar sau asociat/beneűciar de imprumut cota de partictpare
NEXT STRÁTEGY 3 128.850 Iei
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*categorule indicate sunÍ: (1) hárni de valoare deţinule (Hiluri de stat certiJkate, obligaţiuni,); (2)
acţiuni sau pări sociale în socieíăţi comerciale; (3) îrnprurnužuri acordaie în nurne personaL

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

NOTĂ:
Se vor declara inchjsiv cele aflate în străinătate.

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

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

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

t Creçlitor Contractat în anul Scadent Ia Valoare

BCR 2019 2024 90.000 LEI

BANCA TRANSILVANIA 2007 2032 52.000 CHF

BCR 2016 16.000 LEI

CARCONCORDIA 2018 2021 30.800LEI

CETELEM 2018 6.000 LEI

TBI 2019 2024 20.000LEI

PERSOANA FIZICA 2020 2021 21.000 LEI

V1. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companiiisocietăţi naţionale sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv bursc, credite, garanţii, decontări de cheltuicli, altele deeât
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: Serviciul prestatJObiectul Venitul anual
numele, adresa generator dc vcnit încasat

1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie

1.3. Copii
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*Se excepteazä de la declarare eadourile şi trataţüle uzuale prirnite din partea rudelor de gradul I şi al ]]-lea

VII, Venituri ale deelarantului 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.

. . . Sursa venitului: Seniciul prestaUObieetul Venitul anual
Cine a realizat venitul

numele, adresa generator de venit rneasat

1. Veniźuri din salarii

1.1. Titular

MARCU VALENTIN CONPET SA, PLOIESTI SALARIU 78.844 lei

l .2. Soţ!soţie

MARCU ROSANNA SILVIA
HIDROPRAHOVA SA,

SALARIU 41.631 lei

L3. Copii

2. Veniźuri din aetiviiăţi independenle

:
.;.

. c

4. Veniźuri din investi(ii

5. Venituri din pensü !‘

5.1. Titular

5.2. Soţ!soţie

2.1. Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venituri din cedareafolosinţei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Soţĺsoţie

4.1. Titular

4.2. Soţ!soţie
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6.2. Sosoţie

• Cinc a realizat venitul

7.1. Titular

7.2. Soţĺsoţie

7. Venituri din prernü şi din jocuri dc noroc

Sursa venitului:
Nume, adresa

Serviciul prestatÍobiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

6 Veniíuri din activităţi agrkože

6.1. Titular

8. Venituri din cdíe surse

8.1. Titular

MARCU VALENTIN
CONSILIUL LOCAL

INDEMNIZATIE 12.752 lei

8.2. Soţĺsoţie

MARCU ROSANNA SILVIA DUASPC INDEMNIZATIE 4.500 lei

8.3. Copii

7.3. Copii

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet aI datelor mcnţionate.

Data complctării

2i. )2.2o?o
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Subsemnatul
de MEMBRU AGA

CNP 1790215293154

DECLARAŢIE DE INTERESE

MARCU V.E. VALENTIN YWJ,kttt oďzĄavând funcţíC
Ia TRANSPORT CALATORI ËXPRES SA PLOIESTI

domiciliul PLOIESTI, str SABINELOR nr 3, BL 19B, AP 65

cunoscând prevcderile art. 326 din Codul pcnal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, coMtitsÍetăţi naţionale, instituţii decrędit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asotiaţu, fundaţu sau alte organizaţii neguveruamentale

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

. . Calitatea deţrnuta sociale sau parţlor sociale
— denumtrea şt adresa — . .

de acţiuni şi/sau a acţiunilor
1.1 NEXT STRATEGY SRL ASOCIAT UNIC 1 OO% 400 LEI

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale j
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intëres
cconomic, ale asociaţiilor sau fundaţulor ori ale altor organizaţii neguvernamentale

Unitalea
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

— denurnirea şi adresa —

2.1 TRANSPORT CALATORI EXPRES SA
MEMBRU AGA

PLOIESTI

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1

4. Calitatea de membru în organele de conducere,.. administrare şi control, retribuite sau neretribuite, -

deţinute în cadrul paŕtidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civfle, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţflor publice fmanţate de Ia bugetul de
stat, Iocal şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
acţionar majoritar/minoritar:
5.1 Batkiauldewnhuctrnniele, Insliüţia PIn2xkHnpin Tipul ţ Dala Durata

TRANSPORT CAMTORI EXPRESS S PŁÓIËŠŤI
REGISTRUL DECLARATIILOR DEPwtnt i
INTERESE
Numar 4*
Datw 2
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ptenw&denmiiieaşiadi&i wnhutan!ă wieafost wnhfl.ŰLŰ Încheiaä ctnhablti tota]ăa
‘ dnnhaşi înctlinţat ajnhnjlui aJnttuJLú

űt contflil

fltu]ar.

SoVe.

l&le de giűil i ale btulanĂui

Sccidăţi comeitial& Paa'nă lizică
auu*aiă'Áscda familiale/ Cabin2te
hdidia]e, a*ie asixiate, stxieiăţi

civile pntom]e &u &xictăţi civile
puFiona1e cu zĎspuniat Hmiiaiăoit

íaşproadeawiť Organkuţü
/fj/4Ąia•J j_____________
‘ Prin rude de gradul J se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2)

Se vor declara numele, denumirea şi adresa benefkiarului 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 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 acţiunilor

Prezenta declaraţie eonstituie aet public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau

caracterul incomplct al datelor menţionate.

Semnă uraData completării

22.ţ22o?o
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