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Subsemnatuvsubsemmta,
de     Dîrector

CNP

DECLARAŢIE DE AVERE

Crucianu Teodor Bogdan
la    Casa de cu]tua a studenti[or lasi

•domicfliu|    |asi,'      h

având funcţia

cunoscândprevederfle art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţfi, declar pe proprie răspundere
că împreuhă cu familia]) deţin următoare]e:

®"®,,®,,,,®',®®®,,,,®®,,,,,,..

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

1. Buhuri imobile

1. Te+enuri
NOTĂ:
Se vo+ declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
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Letcani Extravilan 2013 5193 mp 2/5 Cumparare

CrucianuTeodorB ogdan2/5SanduPetrica1/5SanduFlorin1/5AirineiRalucaGabriela1/10AirineiSimonaAndreea1/10

Iasi htravilan 2016
429 dinacte/493masurata

100% Cumparare
CrucianuTcodorB ogdan

iiiiiiiiii
1

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) dte categorii de terenuri

extravilane; dacă se află ^m circuitul civil.
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bmuilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

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

2. Clădiri

NOŢĂ:
Se vdr declara inclusiv cele aflate ^m alte ţări.
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Spatiu cufunctiunicomerciale si

2016

Suprafataconstruitalasol80.92mpSuprafataconstruita

100%
Cumparare / Crucianu Teodor

11

serviciiprofesionale desfasurata338.62mp(lucrarifinalizatein202l) Consmire Bogdan

--_.-     __ -Iasi'--

Anexa 2016 133 mp loo% Cumparare
Cnicianu TeodorBogdan

1

111

*  Cate8oriile  indicate  sut:  (1)  apartament;  (2)  casă de  locuit;  (3)  casă de  vacanţă;  (4)  spaţii  comercide/de

producţie.

iff`îâ)#l
itular" §e menţionează, în cazul bunuilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

11. Bunuri mobile

cares)ti#:S:Îî€nuie:::t€°ut]Uăn#pe;tt::îcttîeagrî:.maşîniagricole.şalupe,iahturişialtemijioacedetranspori
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2.bunuri  sub  formă  de  metale  preţioase,  bijuterii,  obiecte  de  artă  şi  de  cult,  colecţii  de  artă  şÎ
numisma|ică,  obiecte  care  fac  parte  din  patrimoniu)  cu]tura]  naţional  sau  universa],  a  căror  va]oare
însumatăl depăşeşte 5.000 de euro

NbTĂ:
Sdvormenţionatoatebunuileaflateînproprietate,indiferentdacăeleseaflăsaunupeteritoriulRomâniei

la momentul declarării.
1
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111. Bunuri mobi]e, a căror valoare depăşeşte 3.000  de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în

uitimele 12 lui
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IV. Active financiare

1.  Conturi  şi  depozite  bancare,  fonduri  de  investiţii,  forme  echivalente  de  economisire  şi  investire,
inc]usiv 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.

1
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*Categoriile  indicaie  surti..   (1 )   com  cwem  sau  echivalente  (inclusiv  card);   (2)   depozit  bancar  sau

echivalenie;      (3 )  fionduri  de  investiţii  sau  echivalente,  inclusiv fionduri  private  de  pensii  sau  alte  sisteme  cu
acu}'n:ulare (se vor declara cele afierente anului fiscal anierior).

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă ^msumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

1

NPTĂ:
Sd vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
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*Categoriile  indicate  sunt:  ( 1 )  hârtii  de  valoare  deţimte  (titluri  de  stat,  certifiicate,  obligaţiuni);  (2 )

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

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

.....ri.6.i.Ă.:...

Se vor declam inclusiv cele aflate în străinătate.

v. Datorii
Debite,  ipotecL  garanţiî  emise  în  beneficiu]  unui  terţ,  bunuri  achiziţionate În  sistem  leasing  şi  alte

asemenea bunuri, dacă va]oarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate ^m străinătate.

CEC Bank 2016 2041

Valoare initiala in 2016 -
178860

Valoaie ramasa la
3 1.12.2020 -158885.72

Valoare rama la
15.06.2021 -156838.21

VI.  Gadouri, seNicii  sau  avantaje primite  gratuit sau  subvenţionate faţă  de valoarea  de  piaţă,  din
partea  unor  persoane,  organizaţii,  societăţi  comerciale,  regii  autonome,  companivsocietăti  naţionale  sau
instituţii pnblice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, al.ele decât
ce]e a]e an8ajatorului, a căror va]oare individua]ă depăşeşte 500 de euro*
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1.2. Soţ/soţie
- _____T>
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1.3. Copii

-
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*Se exceptează de la declarare cadourile şi traţatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 şi al mea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membri]or săi de familie, rea[izate ^m u]timul an riscal ^mcheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571C003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completări[e ulterioare)

NOTĂ:
Se vor declana inclusiv veniturile provenite din străinătate.
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1 . 1 . Titular Casa de Cultua a Smdentilor Director 42628 lei
Cnicianu Teodor B ogdan Iasi

1

Primaria Municipiului lasi
Indemnizatie ConsilierLocal 12045 lei

Camera Deputatilor Consilier Parlamentar 23448 lei

1.2.  Soţ/soţie

_------_
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1.3. Copii
-
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2.1. TitulBT
____'_-
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2.2. Soţ/soţie ----.`
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3.2. SoVSoţie IIIIIIII-J-
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4.1. Titular S.C.Safe Wheels lnvest S.R.L.
Dividende aferente anilor 124025 lei

Crucianu Teodor B ogdan 2019„018

1

S.C.Safe Wheels Prest S.R.L.
Dividende aferente anului2019 138989 lei

4.2.SoV;oţie
`_----__
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5.2. SoVsoţie
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6.1. Titular _-
6.2. Soţ/sdţie
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7.1. Tima[
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7.2. Sovsdţie --_
7.3. Copii
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8.1. Titulai Casa de Cultura a Studentilor
Vouchere de vacanta 1450 leiCrucianu Teodor BOEdan Iasi

Primaria Municipiului lasi Membru comisie deevaluare
1095 lei

8.2. SoVsoţie

8.3. Copii r
Prezent@  declaraţie  constituie  act  public  şi  răspund  potrivit  legii  penale  pentru  inexactitatea  sau

€aracteru] incomplet a] datelor menţionate.
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