
DECLARATIE DE A VERE 

Su bscm natul/Su bscm na ta , POPESCU LENUŢA , având funcţia 
de CONSILIER la CONSILIUL LOCAL - SECTOR 2, BUCUREŞTI 

CNP , domiciliul în Bucureşti, Sector 2 

cunoscâ nd prevederile art. 326 din Codul penal privind fa lsul în decla raţii , decla r pc proprie răspundere 
că împreună cu familia' > deţin următoarele : 

*I) Prin fa milie se înţe lege soţul/soţ i a ş i copiii a flaţi în întreţinerea acestora. 

I. Bunuri imobile 

1. Terenuri 
NOTĂ : 
Se vor declara inclusiv ce le aflate în alte ţă ri . 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 

Bucuresti, Seci. .2 intravilan 1998 

Bucu reşt i , Seci. 2 intrav ilan 2006 

Suprafaţa 
Cota-
parte 

43, 78 mp 100% 

5,4 1 mp 100 % 

Modul de Titularu1 1> 
dobândire 

Vanzare -
Popescu Lenuţa 

cumpărare 

Vanzare -
Popescu George 

cumpărare 

* Categoriile indicate sunt: ( I) agricol; (2) fo restier; (3) intrav ilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii ele terenuri 
extravilane, clacă se a fl ă în circuitul civil. 

*2) La "Titu lar" se menţ ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titul aru l, soţul/soţia, copi lul), 
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-pa rte ş i numele coproprietarilor. 

2. Clădiri 

NOT Ă: 
Se vo r declara inclusiv cele aflate în alte ţă ri . 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

Suprafaţa 
Cota- M odul de Titularu12> 

dobândirii parte dobândire 

13ucuresti, Sect. 2 1998 43, 78 mp 100% 
Vanzare -

Popescu Lenuţa apartament 
cumpărare 

spa\ii Vanzare -
Bucureşti , Seci. 2 comerciale/de 2006 65,88 mp 100 % 

cum părare 
Popescu George 

produc\ ie 

* Categoriil e indicate sunt : ( I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţi i comerciale/de 
producţi e. 

I) Pri n fam ilie se înţe lege soţul I soţ i a ş i copii aflaţ i în î ntreţi nerea acestora. 
2) La "Titular" se menţion ează, în cazul bunurilor proprii , numele proprietaru lui (titu laru l, soţul/soţ i a, copi lul), 

iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele copropri etari lor. 



II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/a utoturi sme, tractoare, maş ini ag ricole, şalupe, ia hturi ş i a lte mijloace d e transport 

care sunt supuse înnrntriculă rii , potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul d e fabricaţie M odul de do bândire 

Autoturi sm Rcnault, Modus 2005 Lcasing 2006 - 2009 

Autoturi sm Seat, Altea Freetrack 4 20 12 Leasing 20 12 - 20 16 

2. Bunuri sub formă d e metale preţioase, bijuteri i, obiecte de art ă ş i de cult, co lec ţ ii de a rtă ş i 

numismatică, obiecte care fac parte din pa trimoniul cultural n a ţi on a l sau univer sal , a că ror valoa re 
însuma tă depăşeşte 5.000 de curo 

NOTĂ : 
Se vor menţiona toate bunurile allatc în proprietate, indife rent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României 

la momentul declară rii. 

Descrie i·e sumară Anul d obândirii Va loa rea estimată 

Bijuteri i aur I argi nt 1985 - 2012 17.000 Euro 

Co lecţ ie cărţ i poşta le 1980 - 20 10 I O.OOO Euro 

Icoane, picturi 1980 - 20 10 I O.OOO Euro 

- ------- ----------- ------- --------
III. Bunuri mobile, a căro r valoare d epăşeşte 3.000 de curo fiecare, ş i bunuri imobile în străinate în 

ultimele 12 luni 

Natura bunului 
înstră inat 

Data 
înstrăin ării 

Persoana către care s-a 
înstrăinat 
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Forma 
în străin ă rii 

Valoarea 



IV. Active financiare 

1. Conturi şi d epozi te bancare, fonduri ele investiţii, forme echivalente de econom1sll'c şi investire, 
inclusiv cHrdurilc de cred it, dacă valoarea însumată a tuturor ncestora depăşeşte 5.000 ele curo 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele afl ate în bănci sau instituţii financiare din s trăinătate . 

Instituţia care administrează 
·i adresa acesteia 

Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 

------------

--- ---- ·-------

*Categoriile indicate sunt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card) ; (2) depozit bancar sau 
echivalente: ( 3) fonduri de investi/ ii sau echivalente, inclusiv fbnduri private de pensii sm1 alte sisteme cu 
acumulare (Ye vor declara cele q/erente an11/11iflscal anterim). 

2. Plasamente, invcstitii directe şi împrumuturi acordate, clacă valoarea ele piaţă însumată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 ele cu ro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv investiţ iile şi partici pările în st răinfltate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
ac ionar sau asociat/beneficiar de îm rumut 

Ci libiu Daniela 

SC BLANCOREX SRL 

Tipul* 

3 

,., 
-' 

Număr de titluri/ 
cota de )a rtici )are 

2011 

2012 - 20 16 

Valoarea totală la zi 

10.000 Euro 

26.000 Euro 

*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare de( inute (I it!uri de stal. cert i/lc:ate, ohligaf iuni): ( 2) 
acfizmi sau pârfi sociale În societâ/i comerciale: (3) împrumuturi acordate i111111me personal. 

3 



3. Alte active producătoare ele venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pc 
an: 

NOT Ă : 
Se vor declara inclusiv cele aflate 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 curo 

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

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

Banca Transil vania SA 2006 120 16 MasterCard 15.149,00 Lei 

CEC Bank SA 2006 1201 6 MasterCard i I 0.380,00 Lei 

Credit Europe Bank SA 2006 I 20 16 MasterCard 12.112,50 Lei 

Cetelem SA 2006 MasterCard l 5 .000,00 Lei 

Banca Romaneasca SA 2006 MasterCarcl 
! 

l I .4 l 0,00 Lei 

Raiffeisen Bank SA 2006 MasterCard 22. 700,00 Lei 

CEC Bank SA 201 6 -2021 Crcdil pcnlru nevoi personale I 0.420,22 Lei 

Piraeus Bank SA 2016 C rcd it pcnlru nevoi personale 3.006,24 Lei 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, clin 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţional e sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, a ltele decât 
cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 ele curo* 

Cine a realizat venitul 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul 
enerntor de venit 

Venitul anual 
încasnt 

*Se excepteazâ de la declarare cadourile şi trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al l J-/ea. 
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VII. Venituri ale decla rantulu i şi ale membrilor să i de fa milie, rea lizate în ultimul a n fisca l încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 57 112003 privind Cod ul fiscal, cu modifică rile şi com pletă ril e ulterioa re) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv venituril e provenite din s tră i nătate . 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul presta t/Obiectul Venitul anual 
numele, ad resa generator de venit încasat 

I. Venituri din salarii 

I. I. Titu Iar Salariu Şc . Gen. nr. 3, N. Ti tulescu 15.5 12 Le i 

Salariu 
Liceul Tehnologic 

14.050 Lei 
Specia l. nr. 3 

Salariu Şc. Gen. nr. 46 9.855 Lei 

In d emnizaţie Consi liul Local - Sector 2 7.006 Lei 

1.2. Soţ/so ţie Salariu SC 13 LANCOREX SRL 6.250 Lei 

Salariu Guvernul Ro1rnîniei DISPPP 28.532 Lei 

1.3. Copii -------- -- ------------ ---------- -----------2. Venituri din aclivilă/i independente 

2. 1. Titu lar ---------- -----------2.2. Soţ/soţi e - -----------3. Venituri din cedareafolosinfei bunurilor 
-

3.1. Titu lar - ----- ------------------- -----------3.2. Soţ/so ţi e ---------- ----------- ------------------
- - ------- -- -----------------

4. Venituri din investi/ii 

4.1. Titular ------ ------ -------------- --- -- -------------4.2. Soţ/soţie ---------- ---------------- -------- -- -----------5. Venituri din pensii 

5. 1. Titular - ----------------------------------5.2. Soţ/soţ ie ------------
---------------------- ----------~ -- -- -----------6. Veni/uri din activilâ/i agricole 

6.1. Titu lar ------ -----------~ -----------6.2. Soţ/so ţie 
~------- .. - ------------ --------- -----------
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Cine a r ealizat venitul 
Sursa venitului: 

7. Venituri din p remii şi din jocuri de noroc 

7. 1. Ti tular 

7.2. Soţ/soţi e 

7.3. Copi i 

8. Venituri din alte surse 

8. 1. Titul ar 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Nume, adresa 
Serviciul prestat/obiectul Venitul anua l 

ener ato r de venit încasat 

P rezenta decla raţie constituie act public şi răspund potriv it legii pena le pentru in exactitatea sa u 
ca ra cterul incomplet a l da te lo r menţio n ate. 

Data completă rii 

15 iunie 201 7 
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