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DECLAmŢIE DE INTERESE

Crucianu Teodor Bogdan având funcţia
la consiliul deAdminîstrati6 al casei.de     Cultura a studentilorlasi       ,

domiciliul                                                      I;si,

cunoscând prevederile art.. 292 din Codu] pena]. privind fa]sul în declaraţiL q6clar pe propria răspundere:

Calitatea deţinută

B`ft     Nr.d

e părţi Valoarea totală aUnitatea
- denumirea şi adre§a - socideaale sauctiuni Păni lor sociaieŞi/sariaactiunilor

1.1......   '        S.C. Safewheelslnvest`S.R.L. Administrator /Asociatuni.C. U  Â`.
•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

Unltatea-denumireaŞiadresa - •     Calitatea deţinută
Valoarea beneficiilor
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4. l . _ . . .V icepresedi nte Organizatia Municipala Partidul Socia] D§mocrat lasi
Presedinte Organizatie locala in cadrul Organizatiei Mun icipala a Partidul Social Democrat lasi
Presedinte Executiv in cadrul Organizatiei de Tineret a Partidului Social Democrat lasi
Cordoonator Pes Activists lasî
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`) Prin r#de de grz7def/ / se înţelege pări`nţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

sotul/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 cabitalul social al societăţii, indiferent,de.modul de dobândire a acţiuilor.

Prezenta  declaraţie  Constituie  act  public  şi  răspund  potrivit  legii  penale  pentru  inexactitatea  sau
caracterul incomplet a] date]or menţionate.

Data comp]etării
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