
CASA DE Cul.TUR^ ^

DECLARAŢIE DE AVERE INREC

Î:bseDmî:?cŢo]Z                                   Crucîanu Ţae°d€:s:°dged%nunura a studenti]or iasi

RAT NR .

având funcţia

CNP           1910110226749                  , domiciliul    lasi, Strada vasile Lupu, Nr.117, Bloc l2-1, SC.A, Ap.2,
cunoscândprevederileart.326dinCodulpenalprivindfalsul^mdeclaraţii,declarpeproprierăspundere
că împreună cu familia') deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi ^m întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobi]e

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

11111_ I

Letcani Extravilan 2013 5 1 93 mp 2/5 Cumparare

CrucianuTeodorBogdan2/5SanduPetrica1/5SanduFlorin1/5AirineiGabriela-Raluca1/10AirineiAndreea-Simona1/10

Iasi,B-dul C.A.Rosetti,8A htravilm 2016 429 mp 100% Cumparare
CrucianuTeodorBogdan

_-- 1- I,iiii-
* Categoriile indicate smt: (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, sotul/sotia, copilul),

iar în cazul bunurilor ^m coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

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



Crucianu TeodorBogdm

Iasi,B-dul C.A. Rosetti, 8A

Casa de locuit 2016

81mpInconstructieconfomautorizatieideconstruirede„Consolidam3,reabilitare,extinderepever(icalasischimbamdestinatieinspatiucufiinctiuicomercialesiserviciiprofesionale"

100% cumparare

Iasi,B-dul C.A. Rosetti, 8A Anexa 2016 133 mp 100% cumparare
Crucianu TeodorBogdm

lllll,iiiiiiiii- 'al  /d
*  Categoriile  indicate  smt:  (1)  apartament;  (2)  casă  de  locuit;  (3)  casă  de  vacanţă;  (4)  spaţii  comerci   e    e

producţie.
*2)La"Titular"semenţionează,^mcazulbunurilorproprii,numeleproprietanilui(titularul,soţul/soţia,copilul),

iar în cazu bunurilor ^m coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

11. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare,  maşini agricole,  şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse ^mmatriculării, potrivit legii

-,

-

<
2.  Bunuri  sub  fomă  de  metale  preţioase,  bijuterii.  obiecte  de  artă  şi  de  cu[t,  colecţii  de  artă  şi

numismatică.  obiecte  care  fac  parte  din  patrimoniul  cultuml  naţioml  sau  universal,  a  căror  valoare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

Ţe°v:rĂi.enţionatoatebmuriieaflateînpropriebte,indiferentd"ăeleseaRăsau
la momentul declarării.

nu pe teritoriul României



-

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

1111111111111- il
IV. Active fmanciare

1.  Conturi  şi  depozite  bancare,  fonduri  de  investiţii,  fome  echivalente  de  economisire  şi  investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea ^msumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

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

IIIIIliiiii- Iliii=iiiiiiiiiiiii-

1''1'''1''11''_ 11111=

*Categoriile  indicate  sunt:   (1)   coni  cŢrent.  sau  :cpivqlen^te  .(in:lusy  :arţ);   !3!33d_e~r>Z!t,.^bT^C.::.^Sa.:.

echivale;t-;:-`(ii fi;ri;i  de  inve;tiiii  sau ecfiiva!ente,  !nc!usiv fionduri private  de  pe"ii  sau alte  sisteme  cu
acumulare (se vor declara cele af ierente anului f iscal anierior).                                     \

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi
acestora depăşeşte 5.000 de euro

3

acordate, dacă vaLoarea e piaţă însumată a tuturor



NOTĂ:
Se vor declana inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

.+

*Categoriile  indicate  sunt:   (1)  hârtii  de  valoare  deţinute  (titluri  de  stat.  certificate,  obligaţiuni);   (2)

acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

an:
3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echiva]entu] a 5.000 de euro pe-

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

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

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

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

CEC BANK 2016 2041

Valoare initiala 178860 leiValoareramasala31.12.2018167160,70lei

11- _J-1- -
4

\,



VI.  Cadouri,  seNicfi  sau  avantaje  primite  gratuit  sau  subvenţionate  faţă  de va[oarea  de piaţă,  din
partea  unor  persoane,  organizatii,  societăţi  comerciale,  i.egfi  autonome,  companii/societăţi  naţionale  sau
instituţfi pubHce româneşti sau sti.ăine, inclusiv burse. ci.edite. gamnţii, decontăi.i de cheltuieli, altele decât
ce]e a]e angajatoru]ui. a căror va]oare individuală depăşeşte 500 de euro*

1 . 1 . Titular

1 .2.  Soţ/soţie fl,+++-,-'-
1.3. Copii 1111_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

*Seexcep[eazădeladeclararecadourileşitrataţiileuzualeprimitedinpartearudelordegradul1şial11h

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an riscal încheiat
(potrivitart.41dinLegeanr.571#003privindCodu]fiscal,cumodificări]eşicompletărileulterioare)

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

1 . 1 . TitularCrucianuTeodor Bogdan
Casa de Cultura a Studentilor

.i^`  <)    ZL< .`.iy(  ,`  m/^|^ „y)yĂb)€^`ţ  X`E(**yt;V*~`Z%  ^(y).,,X" )>,~r*KC<~%Directorî„ălQ^%J^gg»?X2S9?A`*^`ţ"§;:i)#tă*    y.)*25038lei

S.C.Safe Wheels lnvest S.R.L. Consilierjuridic 6781  lei
Primaria Municipiului lasi Indenmizatie ConsilierLocal

10667 lei

1.2.  Soţ/soţie

1.3. Copii
-Ii

`  -`  -``  --

x

2.1. Titular
:t>,   `     \   ,  |*`t.~   `(y^.y.^t^ijy     `,  ,^>ysy   `ţ`"^   ş<3)v,;<^hc,O;,Ţ}rx  i,y}*   8,^ţy\^~,2y

2.2.  SoVsoţie I11- I
\

s                  '\\\\



3.  I.`l,''ill''.i  lli,, c'lI`".`..1`.I,,.`,Illc'  1,'3.1.Titularu,w ,,V, _
ii,,I,II,Illl,,,II,I,I,,,III,,Ilii:= I- I

3.2. SoVsoţie I
I

lllllllllllllllllllllllllH I
`ă*,_-^/XZ4,X|Si'IZ>/tX(,\±  '     ^'  "2ţz8%x^®{«firY"Z5);`*8X <*Pr`/    S\ÎH\*Ţă)L)*4^#+^*ş3ş<* ^%3ăffig^L%;#s;ff~ţÂSjâsstJ. l+ni'l'ri \li'l im`.s,i'ii                _-J.  l`c,,i'\'ri .li'l imcst!!!i_4.1.Titular •     _  _,  _S.C.SafeWheelsPrestS.R.L.

Dividende exercitiufmanciar2017si201 6 27455 lei

Dividende exercitiufinanciar
S.C. Safe Wheels lnvest S.R.L. 70826 lei

4.2. Soţ/soţie iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiii I
v}   x   y#vd#,tş3^,x  &;)xffiĂtxg"  v,Rx(;(   >ş"gQ*(î^'X^}2*3L)*§ţffi|SP.•xx&ăĂi&=g*`%&8gt?i;i,#;ăx#j

5 . 1 . Titular

I
I

5.2. Soţ/soţie _1
-`)4~mx ă     xrxi}  ^Oltxip  3)  ±`Î^  %'hffi*gg*

Ă€^<^R&gS#'3gffi~gî*ŢŢţ#        i{şS        S     Î  :#ţă;!ii      &'ffli@SÎ}Îş'tffi^~,•.`I-..niliiriiliii.icli`iidi|i.i`*i.i`ulc.-=::_::=:_('.  i .'''ii'iri 'i''' ''cmm:!!:±:f:r:::::::=6.1.Titular'..,._________
-_----

6.2. Soţ/sotie _1

=.  l`L.,li'',ri `Ii,, I),.(,,,ii ``i `Iin j,,`.,lri7.1.Titular
t.x„<#X`i2,  \r,Xsy„(jys*`sş,':};{;    `y=,y^\4y^\^  5  ,{S`yt:,5\^Xt  \{\  tt:~\itww    ^(5\X  n!  ^

I
7.2. Sot/soţie

1=

•-``-`,.-.-•.````..``.

7.3. Copii

it%Wy#S*;{~@38;t*<j®3#"hi*jy}Ş*Z_şmstă~8*>Ţcri Xtxmx    ^ €„                   `»Ayz      `  gxm  #J%tsc'  T.Ţrs) #k#  Rust}ă!!!"QQC&Ţ5XcÎ     Î    x%ţ{!  r~8g•.\-  _
o`  \' e!tlt\url ulr. r\.a:±:±!±=_8.1.TitularCrucianuTeodorBogdan 'ă{>   `    ă!ffi    `    ^ţ     '  ix  i   "   %«   ~v  x%    ,  x  v~%,®^tă(tŢ*^^(v  *CasadeCulturaaStudentilor

Vouchere de vacanta 1200 lei

I Primaria Municipiului lasi omisie evalme 1000 lei

8.2. Sot/sotie I

8 3  Copii 11111=

6

\



Prezenta  declaraţie  constituie  act  public  şi  răspund  potrivit  legii  penale  pentru  inexactitatea  sau
caracteru] incomplet al datelor menţionate.

fE::.::o:.p;::.ă.:`i..g,)

Semnătura



c^S^ DE Cm;ruR^ ^ SruD

DECLARAŢIE DE INTERESE ;#:ţJB
R^T NR

Subsemnatu],
de     Director

Crucianu Teodor Bogdan
]a    Casa de cultura a studentiLor lasi

având funcţia

CNP           1910110226749                  , domiciliul    lasi, Stmda vasile Lupu, Nr.117, 8112-1, SC.AAp.2

cunoscândprevederileart.326dinCodulpenalprivindfalsul^mdeclaraţii,declarpepropriarăspundere:

Unitatea Calitatea deţinută
Nr. de părţisocialesau Valoarea totală apărilorsociaie

- denumirea şi adresa - de actiuni Şi/sau a actiunilor

1.1. . . ...S.C. Safe Wheels lnvest S.R.L. Administrator /AsociatUnic 50 500 lei

S.C. Safe Wheels Prest S.R.L.
Administrator /Asociat

19 190 lei

S.C. Safe Dyeing S.R.L.
Administrator /Asociat

16 160 lei

_          _-.--.-_     `    -_ 111-iiiiii_---_
Î!

I                                                                                                                                                                                                              !               .       ,                   a

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor
- denumirea Şi adresa -2.1...... 111111-

•     1.--

--+++ I

_
3.1......

_--,-,

I

d.  t   Î:;    anizatia Municipala a p;=idului social Democrat asi4.1....Pdi .Viceprese  ine    rg•tOr.zatieLocala in cadrul organizatiei Municipale a partidului social Democrat lasi
rese    ne      ganiPresedinteExecutiv in cadrul Organizatie de Tineret a Partidului Social Democrat lasiC00rdonatorpesActivistslasi"ăţă.."„.mgm         r      &H  ş   ,j~ffi`  8#       FaE%   ttîm

`                  '"                         `                            I.,,?`                    ,,,                                    e                  .1!,                .,`                                   o                  .8,A,i

-tiy

1    "    .               ,      , 1                l         i         a         .                            ,                                       1

wtiffi-qâ          `     ^    ^x      sg=+H-m"--,      "           -,1



5.1             .      d3cmbastmmde,

c,X-\ *y-, ..b" +î'PRxriph"afixst

Tid m - •"#

d-stahesa
^riririffi GJma

tEmmriastzritm ^ri#aHdam

TÎîfldar.............

ffi............-

Rlri3d3gzmlJJăbtibm
'

sod#        .    p±firicăaidmîzzdă/Asod*fimffide/Cffi±•..amaE;asDdaft>sotidăficme.saustriffid`ffle•cu±Hriffimdffipoftrig#ffi

t) Prin r«de de g7.«d2// / 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  1  obţin  contracte,  aşa  cum  sunt  definite  la punctul  5.  Nu  se  declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta  dec]aratie  constituie  act  pub]ic  şi  răspund  potrivit  ]egii  pena]e  pentru  inexactitatea  sau
caracterul incomp]et a] date]oi. menţionate.

i.t:::.:Q:.?:.:.::.tăliJ..%


