
DECLARAŢIE DE AVERE 

Subsemnata Adriana Savescu, având funcţia de Consilier local, la Consiliul Local al Primariei 
Breaza, CNP ·. domiciliat în Breaza, 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii declar pe propria 
răspundere că împreună cu familia1) deţin următoarele: 
BI.Bunuri imobile 
81.Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categorîa* Anul 
dobândirii Suprafaţa

__ --::::,. 

Cota-parte Modul de 
dobândire Titularu12i 

"' 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.clădiri 
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

�···-------------:,.
_.,-,-,··

--·
·" 

-----

Suprafaţa Cota-parte Modul de 
dobândire Titularu12l 

• Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii
comerciale/de producţie.
1)Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
2)La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,
soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
BII.Bunuri mobile
�Jl.Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
t.ra.nsport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăti Anul de fabricatie Modul de dobândire 

-····-· .... ----·-······ - �·--- - ·- - � 

�--

82.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 sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

,.:.:.: _____ .,. ______ .._.-----

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

Natura bunului 
înstrăinat 

Data înstrăinării Persoana către care s-a Forma înstrăinării 

��������� 
înstrăinat 

-
-------

:�!IV.Active financiare 

Valoarea 







DECLARAnE DE INTERESE 

Subsemnata Adriana Savescu, având funcţia de ConsiJier local, la Consiliul Local ai 
Primariei Breaza, CNP -, domiciliat în Breaza, strada 

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

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes
economic, pre cum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea Nr. _de
l 

părţi Valoarea totală a părţilorCalitatea de ţinută soc1a e sau - denumirea şi adresa - d ţ· . sociale şi/sau a acţiunilore ac rum 
1.1. 

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

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea 
• denumirea şi adresa - beneficiilor 

2.1. .... 

/� 
<--�------------------::::::-: 

<".
---

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:
3.1. .... 

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. Membru al Biroului local al filialei USR Breaza (USR Plus)

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile , obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării
funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate·
cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul de contract: numele, 
prenumele/denumirea şi adresa 

Titular ...... � .. 
Sotfsoţie ..... ::::-.... 
Rude de gradul 11) ale titularului .... 7.7;; ••••• 
Societăţi comerciale/Persoană fizică 
autorizată/ Asociaţii familiale/Cabinete 
individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi civile 
profesionale cu răspundere limitată care 
desfăşoară profesia de avocat I Organizaţii 
neguvernamentale /Fundaţii/Asociaţii2) 

Instituţia P,:ocedura
� prin care a . Data contra�antă: fost Tipul . încheierii Durata .denumirea ş1 • d. �t contractului t ct 1 • contractului

adresa mere m�u con ra u ur 
contractul 

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

Valoarea 
totală a 

contractului 

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 pct. 5.

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

Data completării 27.05.2021 
Semnătura ... , ................ . 


