
EXEMPLARUL II

DECLARATIE DE INTERESE•

Subsemnatul(a)., .Scarfat Jforia ..,.,....,'.' ,.".,.". " având funcţia de", ConsiEier qeneraC, ,.."'" ...,
la", Primaria qenera[a a !Municipiu[ui eBucuresti"""" '" CNP domiciliul;

, cunoscand prevederile art.292 din Codul penal privind
falsul in declaratii, 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:

Unitatea CALITATEA Nr. de părţi sociale
Valoarea totală a

. . Denumire.şi. Adresă _DEŢl~UTĂ • U-9.~acţiuni~ _•
părţilor sociale şi/sau a

-, - -- -" ,. acţiunilor-- -
1.1.. ..

SJfF CJ3anat-Crisana actionar 975

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, regiilor autonome,
companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor
organizaţii neguvernamentale

Unitatea CALITATEA Valoarea beneficUlorDenumire şi Adresă DETTNUTĂ

CJ{ufw Caffe S(j(L rDirector (]enera[ :Net 1279/ [una

3. Calitatea de membru în cadrul asociaililor profesionale şi/sau sindicale
3.1.. ..
:Mem6ru 1.P.}t..

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor
politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

4.1... :Mem6ru a[ PartUfu[ui :Nationa[ Li6era[,

5.Conlracte, inclusive cele de asistenta juridica, consultanta si civile, obtinute sau aflate in derulare in timpul exercitarii functiilor,
I

mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local si din fonduri exteme ori incheiate cu societati comerciale I
cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar
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-5. Beneficiarul de contract: Lnstitutia Procedura Tipul Data Durata Valoarea
numele,prenumele/denumirea contractanta: pnn care a contractului inchierii contractului totala a
si adresa denumirea si fost contractului contractului

adresa incredintat
contractul

Titularul
- - - - -

...............
- - - - - -

Sot/sotie
- - -

............... I- - - - - -

Rude de gradul T *1) ale
- - - - - -

titularuluÎ

...............
- - - - - -

Societati comerciale /
Persoana fizica autorizata! - - - - - -

Asociatii familiaie/ Cabinete
Individuale, cabinete
asociate, societati civile
profesionale sau societati
civile profesionale cu
raspundere Iim itata care
desfasoara profesia de
avocat / Organizatii
negu"ernamentale/ Fundatii! ~ .. .. .. ..- , -1 ,":. ","-,

.. .. - . .~
Asociatij *2)

* /) Prin rude de gradul 1 se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta
*2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, sotul/sotia si
rudele de gradul 1 obtin contracte, asa cum sunt definite la pct. 5.

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

Data completării: 3 0.09.2010
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