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Subsemnatul 
de administrator, 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

TUDANI.ITEODORALEXANDRU 
la Active Conexe S.A 

, având funcţia 

CNP , , domiciliul: 
cu�oscând �reveder�I� �rt. 2?2 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că 1mpreuna cu famd1a ) deţm următoarele: 

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri

Adresa sau zona
Categ Anul Suprafaţa Cota- Modulde 

Titularu1°

oriat dobândirii <mp> parte dobindire 

Cota parte Promisiune 

(3) 2020 indiviza clin 45% bilaterala Tudan Teodor com. Chiajna, 
jud. Ilfov, teren aferent vanzare- Alexandru 

ao. .bloc cumparare 
Promisiune 

(3) 2020 45% bilaterala Tudan Daniela 
vanzare- Gabriela 

Cota parte 
indiviza din 
teren aferent 

ap. .bloc  cumparare 
Promisiune 

(3) 2020 14 45% bilaterala Tudan Teodor 
vanzare- Alexandru 

curnparare 
Promisiune 

(3) 2020 14 45% bilaterala Tudan Daniela 
vanzare- Gabriela 

cumparare 

Cota parte Promisiune 

(3) 2020 cale acces 45% bilaterala Tudan Teodor 

com. Chiajna, 
jud. Ilfov,

 sat. Rosu, corn. Chiajna 
jud. Ilfov 

 sat. Rosu, corn. Chiajna 
jud. Ilfov 

sat. Rosu, corn. Chiajna 
jud. Ilfov 

2/442= 14.96 vanzare- Alexandru 
cumparare 
Promisiune 

(3) 2020 cota cale acces 45% bilaterala Tudan Daniela 
2/442=14.96 vanzare- Gabriela 

curnparare 
Cota parte Promisiune 

(3) 2020 indiviza din 2.5% bilaterala Tudan Teodor 
teren aferent vanzare- Alexandru 
ap. 28.bloc 5 curnparare 
Cota parte Promisiune 

(3) 2020 indiviza din 2.5% bilaterala Tudan Daniela 

sat. Rosu, corn. Chiajna 
jud. Ilfov 

com. Chiajna, 
jud. Ilfov,

com. Chiajna, 
jud. llfov, teren aferent vanzare- Gabriela 

ao. 28.bloc 5 cumparare 
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Promisiune 
Tudan Teodor 

(3) 2020 14 2.5% bilaterala 
Alexandru 

 sat. Rosu, corn. Chiajna, 
jud. Ilfov 

V-C
Promisiune 

Tudan Daniela sat. Rosu, corn. Chiajna (3) 2020 14 2.5% bilaterala 
Gabriela liud. Ilfov V-C

cota cale acces 
Promisiune 

Tudan Teodor 
(3) 2020 

2/442=14.96 
2.5% bilaterala 

Alexandru 

sat. Rosu, corn. Chiajna 1jud. 
Ilfov 

V-C

cota cale acces Promisiune 
Tudan Daniela 

(3) 2020 
2/442=14.96 

2.5% bilaterala 
Gabriela 

sat. Rosu, corn. Chiajna jud. 
Ilfov 

V-C
Cota parte 

(3) 2016 
indiviza din 

3/8 
Certificat de Tudan Teodor  mun. Pitestijudetu l 

Arges teren aferent mostenitor Alexandru 
ap.,bloc  

(3) 2009 1253 50% 
Vanzare- Tudan Teodor 

Cumparare Alexandru 

(3) 2009 1253 50% 
Vanzare- Tudan Daniela 

Sat. Purcareni,com. 
Micesti, iud. Arges, 
Sat. Purcareni,com. Micesti, 
iud. Arges, Cumparare Gabriela 

(5) 2009 3721 50% 
Vanzare- Tudan Teodor Sat. Purcareni,com. Micesti, 

iud. Arges, Cumparare Alexandru 

(5) 2009 3721 50% 
Vanzare- Tudan Daniela Sat. Purcareni,com. Micesti, 

Liud. Arges, Cumparare Gabriela 

(3) 2007 1242 100% 
Contract de Tudan Teodor Sat. Purcareni,com. 

Micesti, :iud. Arges, donatie Alexandru 

(5) 2007 3825 100% 
Contract de Tudan Teodor Sat. Purcareni,com. 

Micesti, iud. Arges, donatie Alexandru 
* 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 cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),

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

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota- Modul de 

Titularul%) 
dobindirii parte dobindire 

(1) 2016 65.36 3/8 
Certificat de Tudan Teodor , mun. Pitesti,judetul Arges 
mostenitor Alexandru 

(1) 2020 52 45% 
Vanzare- Tudan Teodor ,sat. Rosu,com. Chiajna 

Cumparare Alexandru 

(1) 2020 52 45% 
Vanzare- Tudan Daniela ,sat. Rosu,com. Chiajna 

Cumparare Gabriela 

(1) 2020 52 2.5% 
Promisiune Tudan Teodor sat. Rosu,com. Chiajna 

bilaterala V-C Alexandru 

(1) 2020 52 2.5% 
Promisiune Tudan Daniela sat. Rosu,com. Chiajna 

bilaterala V -C Gabriela 
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; ( 4) spaţii comerciale/de

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

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
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II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natu.ra Marq Nr. de bociţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

Autoturism Ml Skoda Octavia 1 2018 V anzare-Cumparare 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
Însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 
la momentul declarării. 

Descriere sumari Anul dobindirii Valoarea estimati 

Monede aur Franz Joseph 24 k, 13.96 g 2019 2400 euro 

Bijuterii aur 14 k,60 g, 
1990-2017 8000 lei 

(lanticuri,bratari,pandantive,etc) 
Bijuterii aur 18 k,50 g 

1990-2017 8500 lei 
(lanticuri,bratari,pandantive,etc) 

Diamante: 0.25-2.3 ct;claritate. II-VS 1 2017-2018 8700 euro 

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

Natura �unului Data Persoana către care s-a Forma 
Valoarea 

înstriinat înstriinirii înstriinat înstrilnirii 

13.01.2020 
Onica Stefan-Bogdan si Vanzare-

35000 lei 
Onica Claudia-Elena Cumparare 

Teren 1 OOO mp 
intravilan,, sat. 
Valea Mare-

Podgoria,oras. 
Stefanestijud. Arges 
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IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,
inclusiv 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. 

lnstitufia care administreazi 
Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 

st adresa acesteia 

economii euro 2020 30000 euro 
Tudan Daniela Gabriela- 
mun. Pitesti, jud. Arges 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); ( 2) depozit bancar sau
echivalente; (3) fonduri de invest1jii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului.fiscal anterior). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeJte 5.000 de euro 

NOTA : Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/soeletatea în care persoana este 
Tipul* 

Numlr de tltlurJ/ 
Valoarea totali la zi 

actionar sau asoeiat/benefleiar de·îm})rumut cota de oartieioare 
TUDAN ANGELS CORPORA TION S.R..L (2) 100% din actiuni -

-

- - -

-

- - -

-

- -

- - -

*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obliga/iuni); (2)
acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal. 
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VIl. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ S d l 
. 

1 . . 
'l ·1 d' �· � e vor ec ara mc us1v vemtun e provem e m stramatate. 

Cine a realiat venitul 
Serviciul prestat/Obiectul Venâtul anual 

2enerator de venit încasat 

1. Venituri din salarii

1.1. Titular: Tudan Teodor Certificari si auditari 
Alexandru 

Sursa venitului: 
numele, adre$8 

Tudan Angels Corporation, 
sat Micesti,, 

energetice pt. cladiri 
28344 lei 

Tudan Teodor Alexandru dividende 45600 lei 

corn Micesti.iud. Arges 
Tudan Angels Corporation, 
sat Micesti,, 
corn Micesti,jud. Arges 

1.2. Soţ/soţie - - - -

- - - -

1.3. Copii - - - -

- - - -

2. Venituri din activită/i independente

2.1. Titular - - - -

- - - -

3.2. Soţie: Tudan Daniela C.M.I Dr. Tudan Daniela-
Medicina de familie 130393 lei 

Gabriela Gabriela 
- - - -

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular - - - -

- - - -

4.2. Soţ/soţie - - - -

- - - -

5. Venituri din pensii

5.1. Titular - - - -

- - - -

5.2. Soţ/soţie - - - -

- - - -

6. Venituri din activităfi agricole

6.1. Titular: 
A.P.I.A 

Tudan Teodor Alexandru 
Subventie agricola 890 lei 

- - - -

6.2. Soţ/soţie - -
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Cine a realimt venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual 
Nume. adresa 2enerator de venit încasat 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7 .1. Titular - - - -

- - - -

7 .2. Soţ/soţie - - - -

- - - -

7.3. Copii - - - -

- - - -

8. Venituri din alte surse

8 .1. Titular
Prefectura Arges Indemnizatie alegeri 2019 976 

Tudan Teodor Alexandru
- - - -

8.2. Soţ/soţie - - - -

- - - -

8.3. Copii: 
Bugetul de stat alocatie 1602 lei 

Tudan Teodora Gabriela 

Tudan Cezar Stefan Bugetul de stat alocatie 1602 lei 

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

Data completării 

o·�,, o �Z..020
..........•.•.•••••••••....... 

Semnătura 

-······· 
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