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DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, MINCÁ N, ŞERBAN DAN ‚ având funcţia
de ADMINISTRATOR PROVIZORIU Ia T.C.E. S.A. PLOIEŞTI

CNP 1640430293223 ‚ domiciliul PLOIEŞTI, STR. MIHÁI EMINESCU NR.2A

cunoscând prevederile art 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propric răspundere
că împreună cu familia» deţin următoarele:

*1) Prin familie se inţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi in intreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflale in alte ţäri

AnuI Cota- Modul de
TjtII'Adresa sau zona Categoria*

dobândińi
SupraĘaţa parte dobándire

MINCĂ
ŞERBAN DAN

PLOIEŞTI 3 2004 300 50% CVMPĂRARE
MINCĂ
LUMINIŢA

—

c

* 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't se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul!soţia, copilul),
iar în cazul bunudlor in copropńetate. cota-parte şi numele copropriewrilor.

2. Clădiri

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

AnuI Cota- Modul de
Adresa sau zona Categoria*

dobândirii
Suprafaţa

pae dobândire
MINCĂ

CL'MPĂRAR ŞERBAN DAN
PLOIEŞTI 3 2004 150 50% F MINCA

LUMINIŢA

ł

Adrian.ENESCU
Square

Adrian.ENESCU
Square



iar în cazul bunurilor in copropńetate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1!. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare,

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

Natura Marca Nr, de bucăţi AnuI de fabricaţie Modul de dobândire

AĽTOTURISM SKODA YETI I 2014 CUMPĂRÁRE

------ -

2. Bunuri sub formă de metalc 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 in proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

——

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

*2) La “Titular" se menţionează, in cazul bunurilor proprii, numeie proprietarului (titularul. soţul/soţia, copilul),
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111. Bunuri mobile, a căror valoare dcpăşeşte 3.000 de euro fiecarc, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 Iuni

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma
. .. Valoarea

instrainat instrainarii mstrămat instrăinăni

-

c
IV, Active financiare

1. Conturi şi depozite bancarc, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumatä a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

NOTÄ:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările in străinătate.

însumată a tuturor

Emitent titlu/societatea în care persoana este . Număr de titluri/
. . . Tipul* . . Valoarea totala Ia zi

acţionar sau asociat/beneficiar de tmprumut cota de parhcipare

—--L__
Ć

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

*ccztego,.jjle indieate sunt: (1) eont eurent sau ecl,halwzle (i;zelusiv carcQ; (2) depuziť banear sau

echivalen!e; (3) Jónduri de żnvestiţii sau echivalenre. ŕnclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acum ulare (se vor declam cele aferente anulziiJiscal anteriorL
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—

(
tca(egorüle inclkczw sunt: (1) hôrtü de valoare cleünulc ţ'tUlziri de stat, ceruiJka;c. obligaţitinO: (2)

ac(hmni sau păr(i sociale jn soeie&(i comerciale: (3) impnunulwi acordate fn nume perîonat

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

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

NOTĂ:
Se vor decłara inclusiv pasivełe financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

—

___

V1. 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 anajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul
Sursa venitului: Serviciul prestatlObiectul Vcnitul anual
numele, adresa generator de venit încasat

1.l.Timlar

1.2. Sosoţie
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tSe excep!ea:ă de la declarare cadourile şi trataţide u:uale primite din partea rudelor de gradul J şi al 1]-lea

VU, 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 modificärile şi completările ulterioare)

NÜTÂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din sträinătate.

Sursa venitului: Serviciul prestaQObiectul Venitul anual
Cine a realizat venihil

numele, adresa generator de venit încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Timlar
AJOFM, PLOIESTI,

MINCĂ ŞERBAN DAN SALARIU 42.336
STR.N.IORGA NR.I

l.2. Sosoţie
AJOFM, PLOIEŞTI,

MINCĂ LUM[NIŢA SALARIU 47.038
STR.N.IORGA NR. 1

1.3. Copii

2. Venituri din aetivităţi independente

2.1.Titular

2.2. Soţ/soţie

3. Venit uri din cedareafolosinţei bunurilor

3.1.Titular
ľ

-7

3.2. Sosoçie

4. Venituri din investif ii

4.1. Tiwlar

4.2. Soţ/soţie

5. Venituri din pensii

5.1.Tiwlar (
:.

_

5.2. Soţ/soţie
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I1RANSPORTĆÄLAŢOPI EXPRESS SÂ PLOJESŢI
REGISTRUL DECLĄRĄTIILOR D€ .WEfl-/INTErWSE

DECLARÄŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, MINCĂ N, ŞERBAN DAN
de ADMINISTRATOR PROVIZORIU Ia T.C.E. S.A. PLOIEŞTI

CNP 1640430293223 ‚ domiciliul

cunoscând 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 credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte oranizaţii neguvernamentale:

Nr, de părţi Valoarea totală a
Unitatea

Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale
— denumirea şi adresa

— de acţiuni şi/sau a acţiunilor
1.1

2

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 fundaţiilor ori ale altor oranizaţii neuvernamentale:

Unitatea CaI itatea deţinută Valoarea beneficiilor
— denumirea şi adresa —

2.1 TCE SA PLOIESTI, STR, GĂGENI NR. 88 ADMINISTRATOR 1500 LEI! LUNĂ
MEMBRU CA

—

(______________________

-______

3. Calitatea de rneńíbřüîú cidruI ńsociáţiilor profesionale şi/sau sindicále
3.1

I

k

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
deţinute 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 funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor 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:

având funcţia

PLOIEŞTI, STR MIHAI EMINESCU NR.2A

1
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5.1 Baie&ianĂ de wntazt innd;
pume1&daiumh şi a±zsa

SoVe.

Rak de gradul 1" ale tinilamhii

Socicţ comewia]& Persoană tbcă
autoń71tWA&aţii [amiliaIdbüne
hűvidualą cabinde niate, sciđă
cMle pofiona1e sau xidăţi dIe
pntiomle cu riisţxnlae limhaiă caie
d1ăşwń pmofia& avcxat/ckganizţii
nMFVÂ

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

soţul/soţia şi rudele de gradul l 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 1 deţin mai puţin de
S% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobăndire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act publie şi răspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura
!Jĺ ĺ

( l i - 2o1'l
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