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DECLARAÞIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata MURÃREANU MIOARA-AURICA, având flmcþia de ºef serviciu la Serviciul financiar,
contabilitate ºi control financiar preventiv propriu ºi de gestiune din cadrul Directiei Economice, CNP
2700617310014,domiciliul Zalau, str. Gh. Doja, nr. 38, bl D 38, AP 20, jud Salaj cunoscând prevederile art.326 din Codul
penal privind falsul în declaraþii, declar pe propria rãspundere :

anii/societãþi naþionaaþiisauaLtcoraniz le, instituþii de credit, grupuri de|aþiineguvernamentale:
1. Asociat sau actionar la societãþi comerciale, compintereseconomic,precumªimembruînasociaþii,fundUnitatecq.
Nr. de pãrþisocialesaudeacþiuni

Valoarea totalã aPãftilorsocialeºi/sauaacþiunilor

Calitatea deþinutã

- denumirea ºi adi.esa 1.1......

2. Ca]itatea de membru în organele de conducere,regiilorautonome,alecompaniilor/societãþilornaþioneconomicaleasociaþiilorsaufundaþiilororialealtoradministrare ºi control ale societãþilor comerciale, aleoar[:;::aîþ::t::Ugþjîj::ndaemcernetdaî[t;:a]egrupuri]ordeinteres[

Unitatea

- denumirea ºi adresa -2.1.Asociatia„SãlajPlus"

Calitatea deþinutã

Valoarea beneficiilor

cenzor

Indemnizatie 210 lei,'luna

sindicale

3. Calitatea de membru în cadrul

-1
i

_

3 . 1 . Asociatia Directorilor Economici si a Contabililor din Consiliile Judetene din Romania

3.2. Sindicatul „PUBLICUS"

4. Ca]itatea de membru în organele de conducere, administrare ºi control, retribuite sau neretribuite,
i denumirea artidului
inute în cadrul artidelor o]itice, func
4.1......

juridicã, consultanþã ºi civile, obþinute oi.i aflate
5. Contracte,
\J\,JL ,,,, ~O,t
inclusiv
,-,,,,-,- L,-`
cele'''---''
de asistenþã
-+_______J__
juridicã,cons-ulEri
U _
în derulare în timpul exercitãrii funcþiilor, mãndatelor sãu-demnitãþilor publice rinanþate de la bugetul de
stat, local ºi din fonduri externe ori încheiate cu societãþi comerciale cu capital de stat sau unde statul este
J®

5.1Beneffianddeocmactnmti
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11

1

]) Prin r%de c7e gracJ#/ J se înþelege pãrinþi pe linie ascendentã ºi copii pe linie descendentã.
2) Se vor declara numele, denumirea ºi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deþinutã, titularul,

soþul/soþia ºi nidele de gradul 1 obþin contracte, aºa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declarã contractele
societãþiloi- comerciale pe acþiuni la care declarantul împreunã cu soþul/soþia þi rudele de gradul 1 deþin mai puþin de
5% din capitalul social al societãþii, indiferent de modul de dobândire a acþiunilor.

Prezenta declaraþie co]istituie act public ºi rãspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menþionate.

Data completãrii
09.06.2021
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