
DECLARAŢIE DE A VEIUS 

Subsemnatul SERPESCU ST CATAt,IN CONSTANTIN „' .... „. 

Consilier local 
av~nd funcţia de •. „ ' .•. '.' ' ... '.'" „'''''.'.'' .„.'.' .• „'. ""'.'" „ .. '" „ '. „„ ... '' .. „ .. ' „ .. ' ''.' „ ., "" „' „."'." ' .. ' "' "'"" 

Primaria, Buour€sti, SECTOR 2 

la ,,„„,.„ ...... „ ••. „„ ... „ .. ' 

CNPC L~---,--,~~-~„·r~····_,_. _'_'_'_'_'_'_'~[ , don1icHiuJ 

. „„ „. „„. „ ' ... „ ............... ''. „.„" ... ''"' „ „''.' .„, '. „ „ ,.„ '" „' ... '" "'" „. „ ..... „ „ .„ „„ ., " .... „ '. „ „ .... „.'.' •• „ '.' „ „ ' 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere ca împreună 
eu familial) deţill lll'lllăloarde: 

*I) Prin familie se înţelege soţl!l/soria şi copiii atlaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 
1. Terenuri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Rli~~~~ 
Prahova, Contract de 

:!.., 737 
Intravilan 1960 100 i vanzare SERPESCU CATALIN 

11\2 
oumparare 

Prahova, i Contract de 
il.267 SERPESCU CATALIN 

Intravilan 2012 50 % vanzare 
m2 

cumparare 

Contract de 
Ialomita, 2.300 SERPE seu CATALIN 

Intravilan 2000 50 % vanzare 
m2 

cumparars 

Prahova, 
SERPESCU CATALIN 

Intravilan 2005 784 m2 37,5 % Moştenire 

f B~-~~~-~-~ţ~ ·, 
I„„ 

Contract de 
SECTOR 2 

' 
194,2 SERPESC\l CATALIN 

Intravilan 2013 50 % vanzare 
m2 

cumparare 
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*Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier: (3) intravi lan: (4) luciu de apă: (5) al te categorii de terenuri extravilane. 
dacă se află în circuitul civil. 
I) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor propri i, numele proprietarului (titularul, soţul/soţi a. copilul). iar în cazu l 

bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări . 

A~re~a ~~u ;zon'a: : . Categ6ri~* ••· db~n~~ ;~ • Suprafaţa Cota-parte 
.. , „ .. , ... ,, . . · ' . . . , ' ' ' .·· ... ,·· ·: . . o .an 1r11 

Bucuresti, 

SECTOR 2 , Apartament 

Bucuresti, 

SECTOR 2 , Apartament 

Ialomita , Casa de 

locuit 

Prahova, 
Casa de 

locuit 

Prahova, 
Casa de 

vacanta 

Bucuresti , 

SECTOR 2 , Casa de 

locuit 

Bucuresti, 

SECTOR 2 , Apartament 

1 995 56 m2 

2001 32 m2 

2000 50 m2 

1980 54 m2 

2005 74 m2 

2013 
132 , 8 

m2 

2001 69,9 m2 

50 % 

50 % 

50 % 

50 % 

37,5 % 

5 0 % 

50 % 

. . 
' 

Titularul1) Modul .de dobân.dfre 

Contract de 
SERPESCU CATALIN 

vanzare 

cumparare 

Contract de 
SERPESCU CATALIN 

vanzare 

cumparare 

Contract de 
SERPESCU CATALIN 

vanzare 

cumparare 

Contract de 

vanzare SERPESCU CATALIN 

cumparare 

SERPESCU CATALIN 
Mostenire 

Contract de 
SERPESCU CATALIN 

v anzare 

cumparare 

SERPESCU CATALIN 
Mostenire 

*Categoriile indicate sunt: ( I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie. 
I) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţu l/soţia, copilul), iar în cazul 
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi a lte mijloace de transport care sunt 

supuse înmatriculării, potrivit legii 
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Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 
' 

Contract de vanzare 
Autoturism AUD! A3 1 2009 

cumparare 

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, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la 

momentul declarării. 
.. . ' . 

-< ·· ·· Descriere sumad. ~nul dobâ~dirii Valoa.rea esţimata 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 
luni 

F:orina Înstiăină~iL v;16~ria„ 
' · . > .· 

Natura:bunuhd î~strÎisf~t .. <·, .Diibi .•.··•· ; Persoana catre care · 
.·.···· .•· . ::: .: .. :··. ' .· ' în~fri~.Jăr,îl ·· „ .•... <· s~aînstriUnat ·· 

IV. Active financiare 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv 
cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau insti tuţii financiare din străinătate. 

Depozit bancar s au 
DEPOZIT, ING RON 

echivalente 

Deschis ·.··· 

îri anul 

2020 

. sold/va1()arţ Îa zi 

260.000 

*Categoriile indicate sunt: (JJ cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozil bancar sau echivalente; (3) f<mduri de 
investiţii sau ecMvalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (.~e vor declara cele aferente anului 
fiscal anterio1). 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora 
depăşeşte S.000 de euro 

NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participări le în străinătate. 
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Emitent titlu/sţ>cietatea îil care persoana este 
Tipul* 

Numilr de titluri/ . 
Valoarea totală la zi acţiOnar sau asociat!l,eneficiar de împrumut cota de participare 

imprumuturi acordate 
s.c . BOCAST IMPROEX SRL 38000 38.000 RON 

in nume personal 

*Catewiriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stal, cerl~ficale. obligaţiuni): (2) acţiuni sau părţi sociale 
in societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 4 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de curo pe an : 

::·:· Valuta 
„. 

+ 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele afl ate în străinătate. 

V. Datorii 
Debite, 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 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

;: s~.adent în ~iluf Valoarea · · 

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, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a 
căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

ServiciuI,!pr~staf/Obieţtid .. ··· · Venitfii anual 
ge~etatCir d~ veîii( ' ' .. „ .. ·. înc~sât ' ' .. „ 

1.1 . Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.2. Copii 
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*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uwale primite din partea rudelor de gradul I şi al Ii-lea. 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul a n fiscal încheia t (potrivit 
art. 41 din Legea nr. 571/2003 1nivind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioa re) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate . 

.· . . Serviciul .pre$taţ/Oi;>lectul Venitulartual .· 
Cine ~ ;realizăt .~inituf. .. 

•··· .. S-qrsa venitului 
. . . . . genmitof dţ ven.it în.casat 

I. Venituri din salarii 

I. l. Titular 

SERPESCU CATALIN Primaria , SECTOR 2 CONSILIER LOCAL 12.225 RON 

SERPESCU CATALIN CMTIB S.A., BUCURESTI DIRECTOR ADJ. 81.213 RON 

1.2. Soţ/soţie 

BOCAST IMPROEX, 
ANGAJAT 15 .000 RON 

PANTELIMON 1 2 

CMIASMB, BUCURESTI MEMBRU C. A . 44 .000 RON 

1.3. Copii 

2. Venituri din activităţi independente 

2. I . Titular 

2.2. Soţ/soţie 

3. Venituri din cedareafolosinjei bunurilor 

3. I. Titular 
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3.2. Soţ/soţie 

4. Venituri din investiţii 

4.1. Titular 

4.2. Soţ/soţie 

5. Venituri din pensii 

5. 1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

I 
l 

6. Venituri din activităţi agricole 

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 

7. 1. Titular 

7 .2. Soţ/soţie 
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I 

·--~·-- ' 

7.3, Copii 

8. T7cnituri din alte surse 

S. L Titular 
--- ---,---

DIVIllENTE, BOCAS'f 
SERPESCU CATALIN BOCAST !MPROEX 304.000 RON 

IMPROEX 
' 

8.2. Soţ/soţie 

DIVIDENTE, BOCAST 
OOCAST IMPROEX 304,000 RON 

IMI?ROEX 
-··-

8.3. Copil 

Prezenta declarafie consfiluie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 
Incomplet al datelor mentionale, 

D11ta completării 

Lio1061202 i ·-·1 
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