
DECLARAŢIE DE INTERESE
i

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Sef Adj. Sucursala

CNP

SERBANCEA I. PETRE , având funcţia
la SC”Electrificare CFR”SA, Suc. Electrificare Buc. ,

, domiciliul Mun.Bucuresti. 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, comp

Unitatea
-  denumirea şi adresa -

anii/societăţi naţiom 
aţii sau alte organizi

Calitatea deţinută

de, instituţii de 
iţii neguvernan

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni

credit, grupuri de 
icntâR»

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a acţiunilor
1.1...... - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - -

- - - -

regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau

U nitatea 
denum  irea şi adresa

C alita tea deţinută V aloarea beneficiilor

4, Calitatea de membru în
j  . .  . ,  j  i  ,  .nuţe in

, retribuite sau neretribuite, 
ui oolitic

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţa juridică, consultan Qă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate 
în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de 
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este

5.1 Beneficiarul de contract numele, 
ptenuiTieb'denui nitea şi adtesa

Instituţia Pacedura prin Tipul Data Durata Valoarea
contractantă: care a fost contractului încheierii contractului totală a

1



denum irea şi 
adresa

încredinţat
contractul

contractului contractului

T itu lar.......................

- - - - - -

Soţ/sotie.......................

- - - - - -

R ude de  gradul l"a le  titularului

- - - - - -

Societăţi comerciale/ Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu  răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de  avocat/ Organizaţii 
neguvem am entale/ Fundaţii/ Asociaţii2’

- - - - - -

11 Prin rude de gradul I  se în ţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara num ele, denum irea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

so ţu l/so ţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum  sunt defin ite la punctul 5. N u se declară contractele 
societăG ilo r com erciale  pe acQ iuni la care declarantul îm preună cu soG ul/soQ ia  Di rudele de gradul I deG in mai 
puG in  de 5%  din capitalu l social al societăQ ii, indiferent de m odul de dobândire a acQ iunilor.

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

Data completării 
24.05.2021

Semnătura


