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Subsem
deDi

Crucianu Tebdor Bogdan
la'   Casa de Cu]tura a Studentilor lasi

domici]iul ,   Iasi,
rt  326d.    C  d  1 •   '    dF  1

având funcţia

cunoscacăîmpre 'o preveoer]inăcufami]ieaî)rdt.eă`n°ua:ăLt:g::,::emipr]v]na lalsul -m declaraţii, declar pe proprie răspundere

*1)Pri fĂmilie se înţelege soţul/soţia şi copiii dflaţi în întreţinerea acestora.

1.81. nuri imobileerenuri

N TĂ:
1

Se or declara inclusiv cele aflate în alte ţări
r1
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Letcani
11

Extravilan 20]
13

5193 mp 2/5 CumpaJ"e

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

Iasi,
Intravilan 20 6 429 mp 100% C-pa-e Crucianu

1 Teodor Bogdan
1

Iiii-
* Cateextravilan oriile indicate sunt: (1 ) agricol; (2) fore,,dacăseaflă^mcircuitulcivil.*ier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenui

'Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietanilui (titularul, soţul/soţia, copilul),

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

lădiri

TĂ:
or declara inclusiv cele aflate în alte ţări,
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Casa de locuit 201

1b111

81mpInconstructieconfomautori2atieideconstruirede„Consolidare,reabilitare,exthderepeverticalasischimbaredestinatieinspatiucufiJnctiunicomercialesiserviciiprofesionale"

100% cumparare Crucianu TeodorBogdan

Iasi,             1
Amexa 20li 133 mp 100% cumparam

Cruciamu TeodorBogdan
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*  Cateproducţie oriile  indicac  smt:  (1)  apartament;  (?)  casă de  locuit;  (3)  casă  de  vacanţă;  (4)  spaţii  comerciale/d€

*2) La 'Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţiag copilul),

iar în c bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

11. unuri mobile 1

1. utovehicule/autoturisme,  tractoare,  riaşini agricole, şa]upe, iahturi şi a]te mijloace de transpori
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 111
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2. Bunuri  sub  foimă  de  metale  preţio se,  bijuterii,  obiecte  de  artă  şi  de  cult,  colecţii  de  artă  ş]

numisma •că,  obiecte  care  fac  parte  din  patLimoniu]  cultural  naţiona] sau  universal a  căror  va]oar{
^msumată depăşeşte 5.000 de euro

1

N TĂ:
1

S vor menţiona toate bunurile aflate în prbprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe t?ritoriul Românie'
la momeni    l declarării.
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111. unuri mobile, a  căi.or valoare depă eşte 3.000 de euro  fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în

u]time]e 2 Iuni
11

•      y^,-      -.`   -``'d*x •#_~ţxz     -ffi_         n"           'ti     ,_

î-.P=::&-t=•ă2\^y

»r/}'fk4        ţ.îÂ^*ţr.**'ti     (^^62;vnT#"    T;ă*_i*NFITvÎ=~rj,Â*ă%^ăĂŞ*<~   \J`^{î?;c  {ş7:=:Ş?v€tî^        yî\vvr&€v,`titvix3\i\î%F;SŢ§hjb~ri    Ţăik~*ă***ă(f,»i2â%z    şă\z.             *     '          '           ``g
€ - 1

IV. ctivefinanciare

1. onturi  şi  depozite  bancare.  fonduri de  investiţii,  fome  echivalente  de  economisire  şi  investire,
inclusiv cNO rdurile de credit, dacă valoarea^msumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro1

TĂ:
Se r declara inclusiv cele aflate în bănci sa\i instituţii financiane din străinătate.
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1

*echivalent\ tegoriile  indicate  sunt:   (1)   conţ  cu+eni  sau  echivalente   (inclusiv  card);   (2)   depozit  bancar  sau
;       (3)  fionduri  de  investiţii  sau  echi +alente,  inclusiv f;ondwi  priwate  de  pensii  sau  alte  sisţeme  cu

acumular (se vor declara cele afierente an:ului fisd\al anterior).

2. lasamente, investiţfi directe şi împruhuturi acordate, dacă vahari^  d_e piaţi însumată a tuturor
acestora epăşeşte 5.000 de euro

3



N TĂ:
ările ^m străinătate.Se vor declam inclusiv investiţiile şi partici
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*acţiunisa3. tegoriile  indicate  suni..   (1)   hârtii  de \\ivaloare  deţimte  (tiţluri  de  sţat,  certifiicate,  obligaţiuni);   (2)

părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.teactiveproducătoaredevenîturidete,careînsumatedepăşescechivalentu] a 5.000 de euro pe

an: -
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NOTSevorV.D
eclara inclusiv cele aflate în străinătate.'orii

Debi e,  ipoteci,  garanţii  emise  ^m  benef]ciL]  unui  terţ,  bunuri  achiziţionate  în  sistem  leasing  şi  alte
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOT 1

Sev r declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
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CEC B"K 2016 2041

Valoare iritiala 178860 leiValoareramasala31.12.2018167160,70lei

11-
_,--_

•,```,`.

-
41



VI.parteauinstituţiicelealea adouri,   servicii   sau   avantaje   primiorpersoane.organizaţii,societăţicoubLiceromâneştisaustrăine,Înc]usivgajatorului,acărorvaloareindividuaŢŢŢŢŢŢŢŢ-ŢŢŢŢŢŢ-ŢŢ-ŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢ-ŢŢŢŢ-ŢŢŢŢŢŢ-ŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢ
1qe  gratuit  sau  subvenţionate  faţă  de  valoarea  de  piaţă,  dinPercia]e,regiiautonome,companii/societătinaţionalesau|g::Speâşc;::Î::.ogdae:::j.*decontăriduheituieH,aiteied«ât1J.y~î',?tbty:,ăt.s.rţ^`*€3`d,y--^y`.t^-

. 1 . Titular
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1 2.  SoVsoţie

1- •-,,   _

•3. Copii

I

*Se exVII.OotrivitaNOT eptează de la declarare cadourile şi traenituria]edec]arantuluişialemem.41dinLegeanr.571#003privindC\taţiile uzuale pbri]orsăidefibdu]fiscal,cu'rimite din partea rudelor de gradul 1 şi al 11hamilie,realizate^inu]timulanrisca]încheiatmodificări]eşicomp]etărileu]terioare)
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Sevo,\1 declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
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1 . 1 . TitularCrucianuT
odor Bogdan Casa de Cultuna a StudentilorS.C.SafemeelslnvestS.R.L. Director 25038 lei

I ConsilierjuridicIndemnizatieConsilierLocal 6781  lei

1.2.  SoVsoţi

Primaria Munifipiului lasi 10667 lei

1.3 .  Copii
--

2. ,yemitwî d2.1.Titular i._-J,.--,,  *_,    ,
•,.-.,`n .i.ii\`iit}ii iiidc.].ri\tlc.iic.

2.2. Soţ/soţi -
5



3. Vehtuh
•i.Iimcdiirc.u ]`{itu:`i}.ici hiNiuritur                      __

3 . 1 . Titul iilllllllllllllllllllllllllllllllll,iii=- -
3.2. SoVs ţie --
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•,r-,-,(^

4.1. Titul[ S.C.Safewhtelsprests.R.L.
Dividende exercitiufinanciar2017si2016 27455 lei

1

S.C. Safe Vmq
'els lnvest S.R.L. Dividende exercitiufinanci 70826 lei

4.2. Soţ/s ţie
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5 . 1 . Titul4r
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5.2. Soţ/sbţie 11-
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6.1. Titulb _-_,

6.2. Soţ/+ţie
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7.1 . Ti

7.2. SoV oţie
.-`-`-

7.3. Copi1 •,...`

S.   l.`\.''ill''.•idtmtiţerise`:   t,,'`    ,~          ;,    ,'

8.1. TiCrucian arTeodor Bogdan Casa de Cultura a Studentilor Vouchere de vacmta 1200 lei

Primaria Municipiului lasi lîmisieevaluare 1000 lei
IIIIIIIIIIIIIIE-

8.2.  Soţ/ oţie   .

8.3. COp 1



Prezenta  declaraţie  constituie  act  pub]ic| şi  răspund  potrivit  legii  pena]e  penti.u  inexactitatea  sau
caractertiiincomp]etaldatelormenţionate.

'       ...fî::.:.:o:.p6i.t.ă.:i..g  ( \ Semnătura


