
DECLARAŢIE D~ AVERE
pentra anal 2(J/(J

•

'f3/g0\~? ~OID

Subsemnatul ..SCar[at J{oria .., având funcţia de ... ConsiEier (jeneraL. Ia... Primaria (jenera{a
a :M.unicipiu{ui CBucuresti ...,CNP , domiciliul; ,

cunoscand prevederile art.292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia,1)
deţin următoarele:

1.BUNURI IMOBILE
2. Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări

Adresa sau zona Categoria
. Anul

Suprafaţa Cota Valoarea de Modul de Titularul2
dobândirii parte impozitare dobândire

Juaetu{, lfJO'V, (3) 2001 2000mp 100% 108.00 Contract ae Scarfat J{ona si
wn.zare- Scarfat '1{,weanara

cumparare

CJ3ucuresti (3) 2006 150 mp 100% 37.00 Contract tie Scarfat J{oria si
wtz=are- Scarfat '1{,weanara

cumparare

JU aetu{, Praliova, (3) 2006 - 2008 1740 mp 100% 166.00 Contract tie Scarfat J{oria si
vanza1f- Scarfat '1{,weanara

cumparare

~- ...•

Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află
in circuitul civil.

2. Clădiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte ţări

Categomle md,cate sunt: (1) apartament; (2) casa de lOCUIt;(3) casa de vacanţa; (4) spaţII comerczale / de producţIe
*1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copii aflali in intretinerea acestora.
*2) La titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului ( titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in
coproprietate,cota-parte si numele coproprietarilor.

Adresa sau zona Categoria Anul Suprafaţa Cota Valoarea Modul de Titularul,2)
dobândirii parte impozabilă dobândire

CJ3ucuresti (2) 2006 220mp 100% 321.00 Contract tk Scarfat J{oria si
wnza1'e- Scarfat '1{,weanara

cumparare

:Neptun, Jwf.Constanta (1) 2006 38mp 100% 52,716 Contract tie Scarut J{oria si
wn.:;arl!- Scarfat '1{,weanara

cumparare

Judetu{, !PrafiO'Va (3) 2008 150mp + 100% 74.059 Contract tie Scarut J{oria si
(4) 55,2 mp 'Vattzare- Scarfat '1{,UXJlnara

cumparare

Juaetu[ Constanta (1) 2009 120mp 100% jlntec01zlract tfe Scarfat J{oria si
vonzare- Scarfat '1{,weanara

cumparare

.. . . . ..

II BUNURI MOBILE

1. Autovehicule I autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr.bucăli Anul de fabricatie Modul de dobândire
'MapetfJlprifta Jl.pritia 1 1999 Cumparare

.ftutoturism <Peuoeot lPeugeol 307 1 2006 Cumparare
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2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică,
obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal sau altele asemenea, a căror valoare
Însumată depăşeşte 5.000 Euro

Nota: se vor menţiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul
declarării .

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată
Ceas Omega Speedinaster, Ceas <13aume~ercier, 2007·2008 )!proxjmatiu 8000 'Euro

CBijuteri}marci postafe, carti J ta6fourÎ ,afte 6unun mostenire defamilie 2000·2010 <Bullunle nu sunt evaluate

--

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE
ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Natura bunului Înstrăinat Data Înstrăinării Persoana către care s-a Forma Înstrăinării ValoareaÎnstrăinat
*opeajlpri(in 14.07.2010 Moaca :Marius IufUl1l o/01zzare 900 'E'U'1{O

IV. ACTIVE FINANCIARE

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv
carduri de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in bănci sau instituţii financiare din străinătate

Categomle ind/eate sunt: (1) Cont curent sau echlValente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fondun de
investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare ( se vor declara cele aferente anului fiscal
anterior)

Instituţia care administrează şi adresa acesteia Tipul
.

Valuta Deschis În Sold I valoare la zianul
IJvq 'B;4:N'l( 1 $, 'EVR.., '1{0'N, 2006 )!pro;c 100 '1{O:N

'Banca 'Transifvania (cam de credit) 1 '1{O:N 2006 'Echivaumt a 10000 'EV1{O
<J<piffeism '!Jan/i.. 1 'EV'1{O, $, 2008 O'E'U1{.o

CJJallcpost 1 '1{O:N 2008 )!pro:{, 2OO0'1\,O:N
'!JC'J\. 1 '1{O:N 2008 )!pro:{, 600 '1{O:N

'R9JS (cara ae creait) 1 '1\,O:N 2009 Jlpro:{, 28000 '1\,O:N
City'!Jan/i.. 1 '1{O:N 2010 )!pro:{, 1500'1\,O:N

.J/LPJ{jl '!J)!3V'lC 2 'EV'1{o 2010 O'E'U1{.O
..

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor acestora
depăşeşte 5.000 Euro
Nota: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările in străinătate

Emitent titlu I societatea În care persoana este acţionar sau Număr de titluri I
Tipul cota de Valoare totală la ziasociat I beneficiar de Împrumut participare

S C. '1{ufw C<if.feS'1{L 2 100 % 20}'lctiuni 2oo'1\,0:N

S C. '1{Uho qroup S'1\,L 2 50 % 10}'lctiuni 100'1\,O:N

S C. '1{UhOCaife S'llf. 3 100% )!proxj1llativ 50000 'E'Uqzo

Sl'F '!Janat-Crisalla SjI. 1 975 jI ctiuui

Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale in societăţI
comereiale; (3) Împrumuturi acordate in nume personal
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Nota: se vor declara inclusiv cele aflate În străinătate. :Nu este cazu[

V. DATORII

Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem
leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro

Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate În străinătate
Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice
româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, !ilaranţii, decontări de cheltuieli, alte decat cele ale angajatorului,
a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro

Se exceptează de la declarare cadounle ŞI trataţ/lle uzuale pnmlte dm partea rudelor de gradul IŞI al II-lea.

SURSA VENITULUI: NUME, SERVICIUL PRESTAT I
CINE A REALIZAT VENITUL ADRESĂ

OBIECTUL GENERATOR DE VENIT ANUAL iNCASAT

.' VENIT . . .
1.1. Titular ;Nu este cazu[ Nu este cazu[ O

O....
1.2. SoUsotie O
.... O
1.3. Copii O
.... O

..

VII. Venituri ale declarantulu! şi ale membrilor săi de familie, realizate in ultimul an fisca! incheiat (potrivit art. 41 din Legea
nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE A REALIZAT SURSA VENITU LUI: NUME, SERVICIUL PRESTAT I

VENITUL ADRESĂ OBIECTUL GENERATOR DE VENIT ANUAL ÎNCASAT
VENIT

1. Venituri din salarii
1.1. Titular S. C. 'R.JJio C#e S'lif. )l1lfJajat- contract de munca :Net. 1279'1(O:N/[una
... SClJrfat Jforia Q3ucuresti} sector 3 I ([)irector genera[ <Bmt '1(O:N
1.2. Sot/sotie s.C. Pfizer '!i9mania , )l1lfJajata 'Venit <Bmt 52836/ alt

... Scarfat '1{UJ(anara fBucurestr:) '1(ţprezenta1lt 5I1.eâlCa[ :Net 37198 '1(O:N/ a1l
1.3. Copii O O
.... O O
2. Venituri din activităţi independente :Nu este cazu[
1.1. Titular O o
.... o o
1.2. Sot/sotie o o
.... O o
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor
1.1. Titular Spatiu commercia[ (<BaiLoijua. 'l'ra/i01Ja) Contract ae ituliiriere :Net 500 '1(O:N/ [u/la
.... Spatiu comlnercia[ (<BaiLoijua. 'l'raliuva) CO/ltract de ic/iiriere :Net 60 <J(O:N/ [una
1.2. Sot/sotie, etc. o O
.... O o
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4. venituri din InVeStiţII :;vu esr.e cazUl.. 11l aceasUl perwalUJ.

1.1. Titular O O
.... O O
1.2. Sot/sotie O O
.... O O

5. Ven~uri din pensii Nu este cazuL
1.1. Titular O O
.... O O

1.2. SoVsotie O O
.... O O

6. Venituri din activită~ agricole !}fu este cazul

1.1. Titular O O
.... O O

1.2. Sot/sotie O O
.... O O

7. Ven~uri din premii şi jocuri de noroc 91'u este cazu[ I
1.1. Titular O o
.... O I O
1.2. Sot/sotie O , O
.... O O
1.3. Copii O O

.... I O I O
8. Venituri din alte surse
1.1. Titular <Primaria generala a :MU1L {]Jucuresti lrufemnizatie Com. qm + ?d5.)f'l"QtP Net 8167<J(O'Nlan

Consifru[ d"e)ftfrnmistratie I7ufemnizatie d"esedinta mem5ru c.)f . (Net 890 <J(O'NI [una)- 'Venit 5aza
. . . Scarfat J{1Jtia <J(1Y.M<PLV?d!/JS)f.!/Joia?dare ae cafeu[ 5732 rei - totaL
1.2. SotJsotie
....
1.3. Copti - -T-"·~~~·· ~.
.... Scarfat ?taria Statu['1(fJman )f focatie pentru copil Net 504 <J(O'N/ a1l

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

Data completării: 30.09.2010. Semnătura: ~cerrltrt CJ!eon« .

9rtentionez ca : in anu[ 2009 am fost ancfietat de .JIneutia J'fationafa ae 1ntenritate, aispunauau-se cCasarea autosemarii.
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