
Subsemnatul/Subsemnata, 
de administrator 

DECLARA ŢIE DE INTERESE 

TUDAN I.I. TEODOR ALEXANDRU , având funcţia 

CNP 

la Active Conexe S.A 
, 

, domiciliul: mun. Pitesti,jud. Arges 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1. AsQciat sau acţionar la societiţi comerciale, companii/socletiţi naţionale, institutu de credit, grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociatii. fundatii sau alte OJ'lanizatii ne2uvernamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de acţiuni şi/sau a actiunilor 
1.1 TUDAN ANGELS CORPORATION S.R.L auditor energetic/ 

administrator/ 100% -

asociat unic 
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societiţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/soeietiţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor or2anizatil ne2uvernamenut1e:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
Active Conexe S.A,str. Teheran,nr. 17 ,et. 3,ap.4, 

administrator -

sector 1,Bucuresti 
- - -

- - -

- - -

- - -

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor orofesionale şi/sau sindicale
3.1. Membru in asociatiile: A.G.I.R: A.1.1.R: A.A.E.C.R;
-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
detinute În cadrul oartidelol' oolitice, functia detinufl şi denumirea oartidului politic
4.1. Vicepresedinte P.N.L Pitesti;
-

S. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi juridici, consultanţi şi civile, obţinute ori aflate
în derulare în timpul exercitirU funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţat� de la bugetul de
stat„ local si din fonduri externe ori încheiate cu societlti comerciale cu capital de stat sau unde statul este

1 



acţionar majoritar/minoritar: 

5.1 Bmeficiaul de ccrmrt numele,
pmurrele/derumirea � OClml

Trtular ........... ·-· 

Sc;/scţie .... ....... ··-

Rlxlede grcrlJII1> aletitulm.ilui
. . .. . .. . .. . .

Sociaăţicanetciale'Pammfizică
autrn2ală' �ramiliale'Cabinete
mviduale,cabirmasociae, �
civileţrofesiooale !al� civile
pofesiooalew� limitată care
�poresiade��rzatii
�-n 'e'Futrltii/ �

Iruntuţia Pimwrapin
cairooartă: caeam 

denumirea� îraedinţat
� 

- -

- -

- -

- -

Ulia ValooreaTlp.ll 
hneierii Dmia 

Wăa crnlra:rului cootm:rului cootia.'tului 
<Xl1trcdului 

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul I 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 I deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura

Q.�1-��-W. ....... . ········ 
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