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DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatwsubsemnata,
de      Membru

CNP

Crucianu Teodor Bogdan având funcţia
la        ConsiliuldeAdministratie al.Caseidecultura a studentilorlasi      ,

domiciliul     lasi,.-`

cunoscând prevederile art. 292 din Codu, pena, privind fa|su| în dec,araţii, dec,ar pe proprie răspundere
că împreună cu fami]Îa]) deţin următoare]e:

* 1 ) Prin fahilie se înţelege soţuL/soţia şi copiii a`flaţi în întreţinerea acestora.

I.Bunuri imobi]e   r

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări .
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Letcani Extravilan 2013 5 1 93 mp 2/5 Cumparare

CrucianuTeodorBogdan2/5SanduPetrica1/5SanduFlorin1/5AirineiRalucaGabriela1/10AirineiSimonaAndreea1/10

Iasi Intravilan 2ol6
429 dinacte/493masurata

100% Cumparare
CrucianuTeodorB ogdan

I
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* Categoriile indicate sunt: (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 cazu] bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul).

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

2. Clădiri

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



Iasi'  _Iasi,-

Spatiu cufiJnctiuricomerciale si

2016

Suprafataconstruitalasol80.92mpSuprafitaconstruita

1000/o  . Cumparare / Crucianu Teodor
serviciiprofesionale desfasuata338.62mp(lu6rari .'finalizatein2021) Construire Bogdan

Anexa 2016 133 mp 100%  ,, Cumparare
Crucianu TeodorBogdan

- -.---`-    --

* Catproducţiegoriile  indicate  sunt:  (      apartament;  (2)  casăe. de  locuit;  (3)  casă  d6  vacanţă;  (4)  spaţîi  comerciale/de

*2)La"Titular"semenţionează,încazulbunurilorproprii,numeleproprietarului(titularul,soţul/soţia,copilul),

iarîncazulbunurilorîncoproprietate,cota-parteşinumelecoproprietarilor.

II.' Bunuri mobi]e
..           l.  Autovehicu]e/autoturisme,  tractoare,  maşini agricole, şa]upe,  iăhturi  şi. ăl`te  mij]oace de  transport
care sunt supuse înmatriculăriî, potrivit legii

-_-_--.-,..--.----     ----:..        _
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-

2.  Bunuri  sub  formă  de  meta]e  preţioase,  bijuterii,  obiecte'qe.artă  şi  de  cu]t,  co]ecţii  de  artă  şi
numismatică,  obiecte  €are.  fac  parte  din  patrimoniul  cu]tural  naţiona]  sau  universal,  a  căror  va[oare
însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă eie se află sau nu pe teritoriul României

la momentul declarării.



).
J,JJ--.----

1
111.  Bunuri  mobile, a căror va]oare depăşeşte 3.000  de e\uro  r]ecare,  şi  bunuri  Îmobi[e înstrăinate în

u]time]e 12 ]uni

-
-

IV, Active rinanciare

1.  'Conturi  şi  depozite  bancare,  fonduri  de  investiţii,  forme  echiva]ente  de  economisire Şi  investire,
inclusiv cardurile de credit, dgcă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ:
•.      .     Se vor dec]ara inclusiv cele aflate în bănci sau ipr,stituţii finănciare din străjnătate.

...,-:_`.1..-.,.-.-.---_
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*Categoriile  jndicate  sum:   (1)   cont  cwent  sau  echivalente  (inclusiv  card);   (2)   depozit  bancar  sau

eghival?rite;      (3)  !opftri  de  invest!ţii  sau echivalenie,  incluslv fonduri  private  de  pe"5ii  său alte  sistei'i'ie  cu
acumulawe (se vor declara cele afierenţe anului fiscal anierior).

2. P]asamente, investiţii directe şi împrumutui.i acordate, dacă.valoarea de piaţă însumată a tiituror
acestora depăşeşte 5.000 de euro



NOTĂ:
Se vor declara inclusiv investiţiîle şi participările în străinătate.
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?Categoriile  in_dicate  surit:   (1)   hârtii  de  valoare  deţinriţe  (titluri  de  stat,  :ertiftcate,  obligaţiuni);   (2)
acţiuni §au păr|i sociale în societăţi comerciale; (3) împriAmturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătd'are de venitui.i nete, care însumate depăşesc ecliiva[entul a 5.000 de euro pe

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele

an:

V. Datorii
Debite,  ipoteci,  garanţii  emise  în  benericiu.l  unui  terţ,  bunurî  achiziţîonate  în  sistem  leasing  şi  alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tu.turor ace§tora depăşeşte 5.000`de euro

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

}\~    ,. ,,®``?        _       jtt"
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CEC Bank 2016 2041  '.

z*Valoareinitialain2016-178860Valoareramasala31.12.2020-158885.72Valoareramasala15.06.2021-156838.21

VI.  Cadouri,  servicii  sau  @vantaje  primite  gratuit sau  subvenţionate  faţă  de  valoarea  de  piaţă,  din
partea  ynor  persoane,  organizaţii,  societăţi, comerci'a]e,  regii  autonome,  companii/societăţi  naţionale  sau
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite,. garanţii, decontări de clieltuieli, altele decât
cele ale angajatorului, a căror valopre individuală depăşeşte 500 de.euro*
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1 . 1 .  Titular

_  +J -__--_1

1.2.  SoVsoţie
----,,-

.-.  .  .  -

1.3. Copii 111111=
IIIIIIIIII,III,IIIIIIII,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1,,,,,,,,,1_

*Seexcepteazădeladeclararecadourileşitrataţiileuzual:primitedinpartearudelordegradul1şial]1Jea

VII.  Venîturi a]e declarantum şi ale  membrilor săi de famille,  rea]izate în  u]timul an  risca] încheiat
(potrivltart.41dinLegeanr.S71/2003privindCodulfiscal,cumodificări!eşicompletărileulterioare)

NOTĂ:
S6vordeclarainclusivveniturileprovenitedinstrăinătate.
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1.1. Tithlar
v   x,  x    v`T`h        S    ,Cg  ljţ   #,.   \~,`eş{<  \^Z~`i.\`ri  ,    r3,.J/,`9<|â  ,'`,;A-CasadeCulturaaStudentjlor-.J   . __           ,Diiect.or

42628 leiCrucianu Teodor Bogdan Iasi

Primaria Municipiului lasi Indemnizatie ConsilierLocal
12045  lei

Camera Deputati lor Consil ier par mentar 23448 lei
1 .2.  Soţ/soţ,e

1.3.  Copii
____-\-
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2.1. Titular

2.2. SoVsoţie

-
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3.1. Titdlar
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3.2.  Soţ/soţie

<-
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4. 1. Ti'ular
S.C.Safe Wheels lnvest S.R.L. Dividende aferente anilor

124025  leiCrucianu Teodor Bogdan 2019/2018

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

138989 Iei

4.2.  Soţ,soţie `-`- __  _  _
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5.1. Titular -
5.2.  Soţ/soţie -,`.- `

`
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6. 1 . Titular _,
-
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6.2. SoVsoţie
`

1-

7.1.  Titular >

7.2.  Soţ/soţie

7.3.  Copii ++\+

w :;.:_;_;.^LJA.,;.,,  ,J` ,_J}._+ ,)            -

8.1.  Titular Casa de Cultura a Studentilor
Vouchere de vacanta 1450 leiCruciariu Teodor Bogdan Iasi

Primaria Municipiului lasi
Membru comisie deevaluare

1095  lei

8.2.  Soţ/soţie
'1>__-----'

8.3.  Copii
-

Prezenta  dec]araţie  constituie  act  public  şi  răspund  potrivit  ]egii  penale  pentru  inexactitatea  sau
caracterul jncomplet a] datelor menţionate.

Data completării
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