
DECLARAŢIE DE AVERE
tŮ

FRUSINA N, NICOLAE VLAD având funcţia

Ia TRÁNSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.Á. Ploieşti

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

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

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

1. Bunuri imobile

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

L
r

Anul — Cota- ModuldeAdresa sau zona Categona*
.. Suprafaţa . Titularuldohandini parte dobandire

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

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

2. Clădiri

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

Cota- Modul de
parte dobândire ł 1*(urI2)

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

*2) La Titulať se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţulĺsoţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi nurnele coproprietarilor.

ÎRANSPŰIRŢCĂLĄŢc€I EPRESS SA PŁOIES11
REGISTRUŁ OECLARAŢMLOR DE AVERE IINTCRESr .łş.

Subsemnatul/Subsemnata,

de MEMBRU A.G.A.

CNP 1871023297323 domiciliul

f
tegona*

r Anul
dobândirii

Suprafaţa
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11. Bunuri mobilc
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agrieole, şalupe, iabturi şi

care sunt supuse înmatriculării, potrivit Iegii
alte mijloace de transport

rE,rc't Nr. dcbucăţi Anul de fabrieaţie Modu

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 univcrsal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în

a momentu declarării.
proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României

crieresumarLL r Anuí dobândirii r Vęstiată

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

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

. VaIoareamstrărnat instrăinăni mstrămat instrăinării
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IV, Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurjle de credit, dacă valoarca însumată a tuturor accstora dcpăşeşte 5.000 de euro

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

ninistrează
steia

Tipul* Valuta Deschis în anul SoId/valoare Ia zi

*Cazegorüže indicaíe sunl: (1) con( curenl sau eehivalenie (inelusiv card); (2)
echivalenie; (3) fonduri de inveslŕ(ü sau echivalente, inchLviv /onduri privale de pensii
acumulare (ve vor declara cele aferenźe anului Jiscal anžerioi).

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

NOTĂ:

depozií hancar sau
sau al(e sis(erne cu

însumată a tuturor

iisocietatea n care persoana este
ťoeiát/b efieiar de împrumut

Număr de titlurii
Valoarea totala Ia n

cota de participare

____________________

*caĺegorule indicwe sunt: (1) húrni de valoare deţinuže fi1luri de s!al, cerlijicale, ohligaşiunQ; (2)
ac(iuni sau părp sociale în soeielă(i comerciale; (3) imprumuluri acordale în nume personal.

Se vor declara inclusiv investiţiile şi partieipările în străinătate.
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3. Alte active producătoarc de venituri nete, care însumate depâşesc 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 tcrţ, bunuri achiziţionate în sistem Ieasing şi alte

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

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

Creditor Contractat în anul Scadent Ia Valoare
-

S.C PROLEASING IFN S.A. 2017 2022 45.000 RON

Vt. Cadouri, senicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionatc faţă dc valoarea de piaţă, din
partea unor persoane, organizaţii, socictăţi comcrciaĺe, regii autonome, eompanii/societăţi naţionale sau
instituţii publicc romäneşti sau sträine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
eele alc angajatorului, a căror valoare individuală depăşcşte 500 de curo*

r . r Sursa venitului: r Scrviciul prestaUObiectul Venitul anualCine a realuat venind
. numele, adresa generator de venit rneasat

1.1.Titular -
- -

1.2. Soţĺsoţie - - -

1.3. Copii - - -

*Sg excepiează de la deelarcsre cadoztrile şi irczíajiile zązzącde primiíe din pariea rudelor de gradui I şi al J1—lea
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VII. Venituri ale declanntului şi ale membrilor săi dc familic, realizatc în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscai, cu modifieărilc şi compĺetările ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

area1intvenitul šavenituiui7TV Serviciul prestatlObiectul ĺ Venitul anual
numele, adresa generator de venit încasatp

1. Venituri din sa/wü

1.1. Titular

1.2. Soţ!soţie
sc DPD SRL Reprezentant vünzări

lO.000 RONBucuresti, str. Sutasului, nr. 20 salarin
Frusina Georgiana Isabela sc STUDIO MODERNA SRL

Reprezentant vnzări
18.000 RONBucuresti, Splaiul Independcn(ei,

salariunr._319_L

1.3. Copii
- -

2 í enziurz din cidn'ităJi independente I

:n

— ł

2.1. Titular

2.2. Soţlsoţie

5.1. Titular

5.2. Soţ!soţie

6.1. Titular

3. Venituri din eedareafolosin;ei bunurilor
3.1. Titular

3.2. Soţ/soţie

4, Venituri din invest4ü

4.1. Titular

4.2. Soţ/soţie

5. ĺ"enituri din pensii %I

...

tdi Ç r

6. Venituri din acih'ită(i agricole Y.:
..

6.2. Sosoţie
-
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r

—j:. Sursa venitului: Seniciul presÍaUobiectul Venitul anual
r4 Nume, adresa j generator de venit jîncasaţ1

7. Venituri din premü şi din jocuri de noroc
7.1.Titular

- 1 - -

7.2. Soţ/soţie
-

- -

7.3. Copii
- - -

8.3. Copii - - -

. %linis(crul IVluncii şi Justiţici SocialcFrusina Andreea Maya . aiocaţic copii 1.800 RON
. Bucurcşti

8. Venüuri din ahe szţr,s'e
I

8.1. Titular

Frusina Nicolae Viad

8.2, Soţ/soţie

Consilicr Iocal — Consiiiul Local aI
Mun. Ploieşti Indemnizaţie 5.465 RON

Prezenta declaraţie constituic act public şi răspund potrivit
caracterul incomplet aI datelor menţionate.

Data completärii

04.12.2020

Iegii penale pentru inexactitatea sau

tur
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cunoscând prevederile art. 292 din Codul pcnal privind faĺsuĺ în deelaraţii, declar pe propria răspundere:

H : -

L.Caütatca de mewbru în organeledeWndueere, administrare şi control ale soeietăţüor comercialé, ale
regülor autonome, ale companiUor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asocia%r sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernsmentale:

Unitatea
. . Calitatea deţinuta Valoarea beneficulor

— denumtrea şi adresa —

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

2.2. Colegiul eçonomic Virgil Madgearu Ptoieşti Membru CA
-

2.3. Liceui tehnologic de servicii Sf. Apostol Andrei Mernbw CA
Ploieşti

-

2.4. Şcoala gimnazială Nicolae Titulescu Ploie;ti Membru CA
-

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

-

2.7. Şcoala gimnazială 1.A. Bassarabeseu Ploieşti Membru CA
-

2.8. Şcoaln gimnazială Exce]sis Membru CA
2.?. Grădiniţa Picoţe1 Ploiesti Membru CA -

3. Calitatea de membru în eadrul asoeiaţHIorr!iě
3.1

nbrun organele de eonducere, administrare şi control, retribuitc sau neretribuite,
( ¶ mfui.iinnn.nirea partidului_politic I

o racte nc celc de asistenţă juridică, eonsultanţă juridică, eonsultanţă şi civile, obţin
iI exerchărü funcţülor. mandatelor sau demnităţilor publiee fluanţate de
ţluri externe ori încheiate eu societăţi comerciale cu eapital de stat sau u
. i r

uĺflnI

I1RNSPORr CALAŢcĘIJ EX?RESS SA PŁOĚŠŤÍJ REGISTRU DECLAR%tILI INrEREsDECLARAŢIE ĐE INTERESE Ěrnac7:

Subsemnatul/Subsemnata.

MEMBRU A.G.A. la

1871023297323 ‚ domiciiiul

FRUSINA N. NICOLAE VLAD ‚ având funcţia
TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. Ploieşti

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

r.ji I

iLŁ9T1T ĺT

____

1.1

Unitatea
— denumirea şi adresa —

Ia societăţi comerciale, companiiisocietăţi naţionale, instituţii de credit,1řłtL
i membru în

____________

Calitatea deţinută
Nr, de părţi
sociale sau
de acţiuni

Valoarea totală a
părţilor sociale

şi/sau a acţiunilor

!! -

íI [1.

4.1. Membru Birou Politic Local - PNL Ploiesti

statjji
._.IUI-IinL

I

Adrian.ENESCU
Square

Adrian.ENESCU
Square



‘ Prin rude de gradul Ise mnţelege părinţi pe Iinie ascendentă şi copii pe ţinie descendentă.
2) Se vor declara numele. denumirea şi adresa beneflciarului 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
socielăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţulĺsoţia şi rudclc de gradul l deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiťerent de modul de dobândire a acţiunilor.

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

Data completării

04.12.2020

5.1 &rĹicianil clewntat nwiele.
pmmrIeniii şi abuu

lnstiWia
a

Pzvxnkuapin
ant a fn
încinţ1
ah

flLl
conüfljlui

n

închdeiii
conhactului

wnütukń

Vakn
to(a]ăa

wnüaztukń

Titular

Soţe

Rtx&giak4 1»aleütuknilui

Scicieiăţi wmaúk/Pană liziďt
aunizală/Âaxśaţii Iimili±ĺCabinete
indMdwlĘ atnrte aaxiat sxic(ăţi
cMkpau]e&Lxidăţidvik

cu Hniia1ăa
tbnăpvfesia de awa!JOti
iatle'FuxIaţiVAsxiaţiť

Semnătura
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