
DECLARA�IE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, toagra Jou_ Voul , având functia 

cunoscand prevedérile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria r�spundere: 
1. Asociat sau actionar la societ��i comerciale, compani/societ�fi na�ionale, institutii de eredit, grupuri de interes economic, precum �i membru în asociati, funda�ii sau alte.organiza�ii neguvernamentale: 

Unitatea Nr. de p�rti Valoarea total� a 
denumirea _i adresa Calitatea de�inut� sociale sau p�r�ilor sociale 

_i/saua ac�iunilorde ac�iuni1.1.Y Clkunpe eika faiaep Je4 oulipua 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administraresi control ale societ�filor comerciale, ale regilor autonome, ale companiilor/societ��ilor nationale, ale institutilor de credit, ale grupurilor de interes 
economic, ale asocia�iilor. sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale: 

Unitatea 
Calitatea de�inut� Valoarea beneficiilor -denumirea _i adresa- 

2.1JAuusete he tarama RL 4934S 20 27 

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1.. ouatt a h tnle flastiei du KUauna

utetee 

4 Calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, definute în cadrulpartidelor politice, funetia detinut� si denumirea partidului politic 
4.1.. 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenfä juridic�, consultant� juridic�, consultant� _i civile, obtinute ori aflate
în derulare în timpul exercit�rii fune�iilor, mandatelor sau demnit�filor publice finan�ate de la bugetul de 
stat, local �i din fonduri externe ori încheiate eu societ��i comerciale cu eapital de stat sau unde statul este | actionar majoritar/minoritar; 

5.1 Beneticiarul de contract numele, Instituia
Contractant��

Procedura prin 
care a fost 

Tipul 
contractului

Data Durata Valoarea 
prenumeledenumirea �i acresa încheieri contractul total�a



demumirea _ încredintat contractului contractului 

adresa contractul 

Tiular.... ***** 

Soysopie.. 

Rude de gradul Pale thulanihi 

Societ�i comerciale'Persoan� fizic�
autorizat Asocia�i familiale' Cabinete 

individuale, cabinete asociate, societ~�ti 
civileprofesionale sau societ�i civile 

profesionale aäspundere limitat� care 

desfasoer� profesiade avocat Organiza�ii 

neguvemamentale' Fundatil Asocia�i

D Prin rude de gradul I se întelege pårin�i pe linie ascendent� �i copii pe linie descendent�. 
2 Se vor declara numele, denumirea �i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de�inut�, titularul, 

sopul/so�ia _i rudele de gradul I obtin contracte, a_a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar� contractele 
societä�ilor comerciale pe ac�iuni la care declarantul împreun� cu sotul/sotia �i rudele de gradul I de�in mai pu�in de 
s% din capitalul social al societ��i, indiferent de modul de dobândire a actiunilor. 

Prezenta declara�ie constituie act public �i r�spund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor men�ionate. 

Data complet�rii Semnätara 

2 


