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DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata MARUSCA LEONTINA, având funcţia de director în cadrul Directiei Economice, CNP
2670308311865,domici]iul Zalau, str. Stadionului, nr. 2, b] S 2, AP 8, jud Salaj cunoscând prevederi[e art.326 din
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere :

1. 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:
Valoareatotalăapăftilorsocialeşi/sauaacţiunilor

Nr. de pă4isocialesaudeacţiuni

Unitatea
- denumirea şi adresa -

Calitatea deţinută

1.1......

2. Ca]itatea de membru în organe]e de conducere, administrare şi control ale societăţilor comercia]e,
a]e regii]or autonome, ale companii]or/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit,ale grupurilor
de interes economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizaţii ne uvernamentale:
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa 2.1.ADI SALAJ PLUS

CENZOR
Membru în Consiliul
Director
CENZOR

2.2. Asociaţia Directorilor Economici şi a
Contabililor din Judeţele din Romania

2.3 FUNDATIA OMFIDA

CENZOR

2.4 ADR Nord-Vest

Indemizatie 2 1 0lei/luna
-

Indemnizatie 863lei/luna

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale Şi/sau sindicale
3 .1. Asociatia Directorilor Economici si a Contabililor din Consiliile Judetene din Romania
3.2. Corpul Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania
3.3. Sindicatul ,,PUBLICUS"

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
neretribuite, detinute în cadrul partidelor politice, functia detinută Şi denumirea i]artidului politic
4.1......

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute
ori aflate în derulare în timpul exercitării functiilor, mandatelor sau demnitătilor publice finantate
1

de ]a bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de
stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:
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Sotist#cmride/PersomăfizicăamHjzdă'Astriafi mif le/Căbhftri drie,amasodaF,sridătid`rileprofir criesausocid#d`rilep[ofir cmalecuiăpmdeclri] taăcaredf işcripmfir d3avcxstQgrizf ie/Ftir i /Aiyjdp

') Prin r%c7e c7e grczd#/ / 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 1 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 1
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 a] date]or menţionate.

Data comp]etării
11.06.2020
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