
DECLARA. ŢIE DE A VERE 

Subsemn2tul/Subsemnata, SĂVESCU ŢILIMPEA LAURA având funcţia 
de INSPECTOR SUPERIOR la 

CNP , domiciliul 

PRIMĂRIA ORAŞ BREAZA 

 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreuni cu familia1> deţin următoarele: 

* 1) Prin famiiie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

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

moştenire 

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

*2) La "Titular11 se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8.1. Titular 

Săvescu Tilimpea Laura Primăria Oraş Breaza Voucher vacanţă 1450 

8.2. Soţ/soţie 

Săvescu Tilimpea Marius U.M.02525 Voucher vacanţă 1450 

8.3. Copii 

Săvescu Ţilimpea Ioana Alocaţia de stat elev 1988 

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

Data completării 

.. \1.�!?.§ ... � .. �A: ....... . 
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Subsemnatul/Subsemnata, 
de INSPECTOR SUPERIOR

CNP 

N c-. ss / \:::t.. o5. 2.02..f

DECLARAŢIE DE INTERESE 

SĂVESCU ŢILIMPEA LAURA , având funcţia 
la PRIMĂRIA ORAŞ BREAZA 

, domiciliul  
' 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

1.1. ..... 

- denumirea i adresa -
I 2.1 ...... 

Calitatea deţinută 

Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de ac iuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 

şi/sau a ac iunilor 

Valoarea beneficiilor 
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3.1. ..... SINDICATUL ACTA NON VERB A 
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4.1. ..... 

1 



TituJar ............... 

Soţlscţie .......•... ·-· 

Rooe de gµdJl I1)ale1ituJanwi 

............ 

Sociafţi cmterciale/Pemmă:fizi:ă 
autai2ată' Aoociapi mmiliale/ Cabirete 

irnividuale, aimeteamare, � 
civilejXOmmlesau�civile 

rroresiooalecuraproere limi1alăcare 
desffişcsăimfesîadeaVOC211� 

Tlf'DI- • Furxlatiil A • • ... . .. ' ·---

cknumirea şi 
aresa 

/" 

hmtintat cootra:tului 
cootra;tul 

/ 
V 

/ 
V 

,,/ 
/ 

/ 
/ 

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

cmtra.'Wlui 

2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării 
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