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DECLARAT[E DE AVERE       î#Î€rL;:^:".:,:,m; Î;, ;`,;;,

Lbsemnatu
Direct

Subsemnata, Hliboceanu loana Diana
la    Casa de cu]tură a studenţi]or din

domiciliul    Jud laşi, Municipiul laşi, `

. având funcţia

Lnoscând p•Împre-ă evederilcufamiliear..292dinCodulpemlprivindfalsul^indeclaraţii,declarpeproprierăspundere'a])deţinumătoai.ele:

* 1 ) Prin fi ilie se ^mţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

1. Bun1.TereNOTSevor ri imobileuri

;larainclusivceleaflateînalteţări.

+V\..-
nm______

m-   ,    -    1

I

1,

1-
* Categorii[travilane,d -eindicatesunt:(1)agricol;(2)forestier;(3)intravilan;(4)luciudeapă;(5)altecategoriideterenuricăseaflăîncircuitulcivil.

*2) La "Tirîncazulb2,ClădiNOTĂSevord-.1„TP ar" se mentionează, în cazul bmurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/§otia, copilul),urilorîncoproprietate,cota-parteşinumelecoproprietarilor.

1clara inclusiv cele aflate în alte ţări.                                                          ffi            r-

Ă.,,-,S   ,-!Jty`             y                ,

_H,.,,nR i         -„'11!lg'Q'J'                ,1

ipartment S_;nr.
f.-

1 2018 54,01 Cumpărare Hliboceanu loanaDiana

oc de parcarţ subteran Str...".-
1 2018 15,87 Cumpărare Hliboceanu lomaDiana

ioxăstr..-`           -=      `Nr.L     `
1 2018 16'53 Cumpărare Hlibocemu loanaDiana
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L__J  _

1    t  categproducţie.*2)La"iar^mcazul1
11111

nile  mdicate  sunt:  (1)  apartament;  (2)  casă-delo6uit;  (3)  casă  de  vacmţă;  (4)  spaţii  comerciale/de

itular"semenţionează,încazulbunurilorproprii,numeleproprietarului(titularul,soţul/soţia,copilul),unurilorîncoproprietate,cota-parteşinumelecoproprietarilor.

11.8 nuri mobile
l.Acaresunts ovehicule/autoturisme, tractoarepus.e.&patri.cu_]ăriî,potrivît]egii maşini  agrico•-...-":„':n',!i{.1!1Ie,  şalupe,  iahturi  ş„,r..''=.-_.?î'l`r,,.-''i alte mijloace de trans.Bort

1 :                         ,^%`! -         %*13#-#J*       ,.     -(

11111111=
'`'

\           _  '   \\ .,j}.

2.8nunismatiînsumatădNO
-nurisubfomădemeta]epreţioase,bijuteriî,obiectedeailăşidecult,colec|iideam  şă,obîectecarefacpartedinpatrimoniulculturalnaţional_sauuiversa],acărorvaloarpăşeşte5.000deeuro

Ă:
Sevlamomen rmenţionatoatebuurileaflate^mproprietate,indiferentdacăeleseaflăsaunupeteritomRomâniedeclarării.

;T_r
SJ`JL             j'       I        JL'                                           ---:r*xt)ffi##;,,\y,i

`     J                ,.-f`-'.   ,,«,~hr,  -'~;,-`---'j--`  --                          -              ' ` F `\=,` _` . 4L 1 ``H L r ` ` 1 ` 1_'_. 3i Lli `

-ŢŢ_ + Ţ
. --__--`_...-.----~--_

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-
111.  8ultimele12 riuri mobile, a  căror valoare depăşeşte 3.000 de euro f]ecare, şi buuri imobfle înstrăinate ^in

unl

ImmFJt -     EHziEi!H€m-                  wrmi                       -In-n'_"
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1, 1 11

IV. ctive rinanciare

l.C nturi  şi  depozite  bancare,  fonduri  de  investiţii,  fome  echivalente  de  economisire şi  investire,
inclusiv c duri]e de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NO Ă:
L----Sev rdeclara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.       ^  -

1,mlT-          1
t        (`,`,t.3?S Lm-

1-
1=

-
\\

-

iiiii-
tc tegoriile  indicate  sunt:   (1)   cont  curent  sau  echivdente  ft.nclusiv  card):  (2)   depozit  banca  sau

echivalent\ ;      (3)  f;onduri  de  imestiiii  sa:u  echivalente,  inclusiv fionduri  privaţe  de  pe"iii  sau dte  sisteme  cu
acumulare (se vor declara cele afierenfe anului fiscal anterior).

2. lisamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor
acestora d păşeşte 5.000 de euro

N TĂ:
Se or declara inclusiv investiţiile şi participările ^m străinătate.

1 `[`                 Â      , ffiffiiEiEHiEHtE.    `
___      ffl `nTm mlfrtlln      . ioHmzmErHi"     .'1111_ 1-

11-Ii

3



*acţiunisar--3..-an:Nueste tegoriile  indicatepărţisocialeînsocteactiveproduc
_-sunt..   (`l')ietăţicomeătoarede

i,`â`,l:i``J;``\.'ril*;rciale;(3)împruveniturinete,ca:"Jg;;.,mutureîns
`;#:'".i;i,iJn: â;''s',ă;,` ;6;tif icate,  ob,igaiiurti);  (2riacordateînn:umepersonal.umatedepăşescechivalentula5.000deeurop

'e

NOTSevorLv.-D
eclam inclusiv celeŢorii aflate în străinătate.

DebiasemeneaNOTSevo e,  ipoteci,  garanţii  emise în  benericîul  unui  terţ,  bunuri  achiziţionate în  sistem  leasing  şi  alteunuri,dacăvaloa"însumatăatuturoraf,?şfo`Ţdepfăşeşte5.000deeuro®.declarainclusivpasivelefinanciareacumulateînstrăinătate.

-,,  ",,;_-„"                 :
BRD 2018 2048 2027 1 8 lei

- -
IIIliiii_11-

11-
VI.Parte@uninstituffipcelealean adouri,  servicfi  sau  avantaje primite  gratuitdam.subvenţiomte  faţă  de valoarea de piaţărdin

r. Persoane,  organHaţii,  societăţi  comerciale,  regii  autonome,  €ompanii/societăţi nationa]e Saubliceromâneştisaustrăine,inclusivburse,credite,garanţii,decontărid€cheltuielLalteledecâtajatorului,acărorvaloareindividualădepăşeşte500deeuro*

t(``*.,yt-ri``
t+, lnffitmlmE€ .    Tltlmn

(                       \                   )(              _ fi t                    :il-, j,T5îy.                      :

1 1 . Titular
•'.---              rm   -r5`--                            .1

1. • SoVsoţie

•3. Copii

*Se ex eptează de la declarare cadourile şi trataţiile wuale primite din pcu.tea rudelor de gradul 1 şi al 11h
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)1)VI®otrivit (`,

]

. V?nituri a]e dec]arantu]ui şi ale membrilor săi derL41dinLegeanr.571#003privindCodulfiscal,cufami]ie, rea]izate în ultimul an fLscal ^incheialmodificărileşicompletărileu]terioare)

NO Ă:
1  '   '    'lse 'drdeclaminclusivveniturileproveritedinstrăinătate.

tDlmu                                                                  .Iu5tl

1-.1.  Titul

Hlib1.2.SoV ceanu loana Dianaţie Salariu Casa de Cultuă aStudentilordinlaşi
41280 lei

1.3. Copi

I
b"                  `     Nffl           «

•         &               '                                                                 +     t`{§.`,,gîv          ),`             `„               ,}{,`:#',:fQ;;v<*(t;{ţ,r%`             `v`              `

2.1. Titul
.`''

2.2. Soţ/ ţie
II,,,,,,,I,,,,,,,II,,,I,,,,,,,,,IIIIEiiiiiiiiiiiiiiiiii/

"j,3               .      '`,yz     ,`.`%      ,ţĂts,%             `-=.              jQ
t3 . 1 . Titul `L+.̀ ,`

*'            ,'Q.                                 I~îş

e
/

3. Soţ/so //
•.     -            `          .     ..      ..             ..      ..=.......i``-.{*`..H..

4.1 . Titul / •`Ji__,_::................+i.;.-!:-:...'...`:şS,şÎF=.

4.2. SoVso e__/ II,,,,,,I,,,,,II,I,,IIII,,,,II,i=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=/
•_   -î.-:-..  .,   L   :  .`,`-=---.  .   C-S...#.      .,.  .  -    <--J`,-.y--.--.€_._`«

5.1. Titul
J/

•_             ^                                    ,Ş'`               ,JK,ţ         v`                       ^lx#' `-

5.2. Soţ/so

./
1,,1,,,1,1,,,,,1,1,111_

`

6.1 . Titular
1

1 1
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1-
6.2. SoV oţie

IIIIIIIIIIlllllllll,Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=I
m                     HLH.--J-

1

H
11t

7. l . Tit±
t

7.2. Soţ/s ţie

''''''1'''''_1

7.3. Copii

I
J"  ` _. .

8.1. Titul
ÂY      ,     *-         „     '     ,z8y_     ,           _~ .

8.2. Soy tie,
I
I

8.3. Copii
I/ IIllllE- I
I

Prezcai.acterul nta  declamţie  constituie  act  public  şi  răspund  potrivit  legfi  penale  pentru  inexactitatea  sauincomp]etaldatelormenţionate.

mta completării                                                                  Sep#ătum

•J9.:91.;.&5stJ.......
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