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Wabeco/g
DECLARATIE DE INTERESE
Anul 201 7

de

Subsemnatul
director general

CNP

Constantin Florin ŞERBESCU
, având funcţia
la
S.C. „Telinopolis” S.R.I
,
"
ăi
domiciliul
Îaşi
.…

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

]. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri de
interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
unitatea
— denumirea şi adresa —

calitatea deţinută

1.1...…

nr. de părţi
sociale sau
de acţiuni

valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a acţiunilor

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale
societăţilor comerciale, ale
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguVemamentale:
unitatea
.
calitatea deţinută
valoarea beneficiilor
— denumirea ş1 adresa —
2.1 ...... S.C. Compania de Transport Public lasi S.A.
str. Silvestru nr.5 C20, et. 2 cam. 3 mun. Iasi
Membru A.GAA.
0 RON
.

SC Ecopiata SA, str A. Panu 48 — pasaj Hala Centrala

Membru A.G.A.

0

RON

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şilsau sindicale
3.1......
A.I.I.R. -membru
C.A.J . Iasi - specialist

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite
sau neretribuite,
deţinute în cadrul partidelogmlitice, funcţia deţinută şi denumirea pamdulumouăc
4.1 ......
consiliul municipal al P.S.D. Iasi - membru
consiliul municipal executiv al P.S.D. Iasi - membru
vicepresedinte al P.S.D. mun. lasi
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă

juridică, consultanţă si civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate dela bugetul de stat, local şi din fonduri
externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar
1

majoritar/minoritar:
BeneiiMda amuactmlmde,
51
.

…le'denmnireaşialresa

Insumpav.

„Procedmapun

ocmlradanta.

(acatist

denumirmşi

îrxxedinţt

adresa

connacurl

Tipul
oontmtuhii

Data
îmheierii

].

Dmata

(numirii

Valoarea

totalăa
lui

Sot/mie……
Rrxiedegtachllnaleîitularuhri

Soddăţicomerdale/Pasoarătlzică

.…

"'iz'l'lîl'

civilepoăionalesausodetătidvîle
pmfesionalemrăsţmrlerelimitatăeme
desfăşoarăţmfăiiadeavnmt/Organizaţii
l ..

le/F

.

„z)

” Prin rude de gradul I se înţelege
părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
” 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.

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

