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DECLARAŢIE DE AVERE    ;:ţ:AGgT#Tg Ao#AŢ[],.°ăA;j

Subsemna Wsubsemnata,
ru în Consiliul

HLiboceanu loana Diana
de Administratie  la    Casa de cultură a studenflor din

având funcţia

domici]iul    Judlaşi,Municipiullaşi,.<               .`.   `\           `        "

cunoscândcă^mpreu prevederilă.cufamilie art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspunderea`)deţinurmătoarele:

*1)Prin ămilie se ^mţelege soţul/soţia Şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I.Bu1.Te uri imobileenuri

NO Ă:                                                                                                              `'    '`',`t"`''     ,ţ„

Sevo declara inclu§iv cele aflate ^m alte ţări.  Fffi

_ Eti-.

11-
-

-

*  Catego
-

•ile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) dte categorii de terenuri

extravilane dacă se află ^m circuitul civil.
*2) La " itular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii,_numele proprietarului (titularul, soţuvsoţia, copilul),

iar^mcazul unurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2.ClNOSevo diriĂ:declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

.ffiî
'.ryu,y  f#,y4l^,.,-,'4ă#,y                        \  #

^`4( •,,`f,,yţ        `*z_iG.          t

Apartamei , Str. .  '`_`+`-
1 2018 54,01 Cumpărare

Hliboceanu loanaDiana

Loc de parţare subteran Str.
1 2018 15,87 Cmpărare Hliboceanu loana

'         .     _-1-          i      +1tm.         .-__rh Diana
Boxă str. `.                ,iir '

1 2018 16,53 Cumpărare Hliboceanu loanaDiana
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*  Categproducţie.*2)La"iar^mcazul11.8 nile  indicate  sunt:  (1)  apartament;  (2)  casă de  locuit;  (3)  casă  de  vacanţă;  (4)  spaţii  comerciale/de

itular"semenţionează,^mcazulbmuriiorproprii,numeleproprietarului(titularul,soţul/soţia,copild),unurilorîncoproprietate,cota-parteşinumelecoproprietarilor.

nuri mobi]e
1.Acaresuh't.S+ ovehicule/autoturisme  tractoare   ma ini a  rico le    alu  e   iahturi   ialte     ..

puse înmatnculării, potrivit ]egii

I
IIIIIIIIIEiiiiiii1-

?-+.     '`

-

2.8 nuri  sub  formă  de  meta]e  preţioase,  bijuterii,  obiecte  de  artă  şi  de  cult,  co]ecţii  de  artă  şi
numismati ă;  6bi6cte  care  fac  parte  dîn  patrimoniul  cultura[  naţional  sau  universal,  a  căror  valoare
Însumată d păşeşte 5.000 de euro

NO Ă:                                                                                                             ,_.`,.JUU   ,.®l    _,                                                                                                                              .,

Sevlamomen rmenţionatoatebunurileaflateînproprietate,indiferentdacăeleseaflăsaunupeteritoriuRomânieideclarării.

MOD8-lll,l m l       flanfl ll -1      r         ^              ,

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL-+-l
4

m.8 nuri mobi]e, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate ^m
ultimele 12lr,+ uni                           mm

mnql. i.`r€ri!`            ]rrKaT     --                      WITl.„.                                   _.[["ffwsl;_"`r1
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IV. ctivefmanciare

1.C nturi  şi  depozite  bancare,  fonduri  de  investiţii,  fome  echivalente  de  economisire  şi  investire,
inclusiv ca durile de credit, dacă va]oarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOSev Ă:                                                                                                '        _-___'

declaia inclusiv cele aflate ^m bănci sau instituţii financiaie din străinătate.

)`,,7r:;*\)*,\(;/(      \y("!Ţ,~vi\)\`      '     ^{:)\«®^`^/        .            ăvi#               4      (]fY`,^        ,{";               ^                            `           )       ,v             Y?^        ş

`  -'         ` t '};;i:lT,`,Â^:#:ă*i,â,'-y,-{:g;t.j-:`;;ă!S$7, ,Q,1:,:'`: :i ,(. y;_ _. ; ;._, ;`^ r :#ăfi?:î:,r;Î`± ,Jt kî`.;!:;.îA!tîti_şiâ:':1* ÎÎ -î?,g?y`i€?Şî.i;:y,i:-!;\-::?j ;-î'Î,!:y'yt,^_ ~ ^\._   -,'`;;^t:rfTi'!,.ţ;Âă,î^,f::ş-,îĂ!^:?`§:Sî`` ,` Îşy, ,î!:i,                   , Î |-
-

u

*C egoriile  indicate  sunt:   (1)   cont  curent  sau  echivalente  (inclusiv  card);   (2)   depozit  bancar  sau
echivalenie (3)  f;onduri  de  investiţii  sau  echivalente.  inclusiv fionduri  private  de  pensii  scm alte  sisteme  cu
dcumulare2.P 'se vor declcwa cele afierente anului fiscal anterior).

samente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă ^msumată a tuturor
acestom d păşeşte 5.000 de euro                               ,_ ,~`_ ^

NO iĂ:
Se or declara inclusiv investiţiile şi par[icipările în străinătate. 11 _            iEH«n-

•.,,,  j(`jxz,€`-'     -          -\ :"'J`,    1-     \„   ,„      r+     „

3



acţiuni sa3.an:Nueste

'ategop{le  .ipi?ate  sunt:  (1)  hârtii  de  valoare  deţi,părţisocialeînsocietăţicomerciale;(3)împrumuhiteactiveproducătoaredeveniturinete,careÎns
nye  (tit_luri  de  stat,  certifinate,  obligQţiuyTI):  (2)riacordaţeînnumepersonal.umatedepăşescechiva]entu]a5.000deeiirope

NOTSevor
eclam inclusiv cele aflate în străinătate.                         '

V.D torii
Debiasemenea•y`\NOTSevo e,  ipoteci,  garanţiunuri,dacăvaloa1declarainclusivpi  emise  în  benericiul  unui  terţ,  bunuri  achiziţionate  în  sîstem  leasing  şi  altereaînsumatăatuturoracestoradepăşeşte5.000deeuroasivelefinanciareacumulate^mstrăinătate.

'---                                       , Ţ A-J--              mqE,,I! -

BRD 2018 2048 202718 lei

111-

J=--+--

VI.parteauninstitufiipcelealean adouri, 8eNicii sau  avantaje  primite gratuit sau  subvenţionate  faţă  de va]oarea  de piaţ
r persoane,  organizaţiî,  socblicei.omâneştisaustrăine,ajatorului,acărorvaloareinietăfi  comercîale,  regii  autonome,  companîi/so€ietăti nationale  sauinclusivburse,credite,gamnţii,decontăridecheltuieli,alte]edecâdividua]ădei)ăşeşte500deeuro*

!
-,                    ^_                                        J               .., Hm----- __EZ* •,`-,-\-aţ_ )     l-\-1.Ţl

1 1 . Titular
i   '.   -`s''?!.il;;k_;;ţ--,`_-J_'.             ,11-

1. . SoVsoţie

•3. Copii
_,,, iiiiiiiiii- _J

*Se ex eptează de la declarare cadourile şi trataţiile wuale primite din ptnrtea rudelor de gradul 1 şi al l11ea

4



VII.®otrivitaNOTSevo

_   1   __1enituria]edec]arantu]uişia]emembrilorsăidefamilîe, realizate în u]timu] an riscal încheiat.41dinLegeanr.571#003privindCodulfiscal,cumodiricărileşicompletărileullerioare)

declarainclusivveniturileproveniţe_dinstrăinătate.

n„"                                    ",                                                           1m
`     filB*    ,    8      -   .                                   Q

r;r.Titu

Hli eanu loana Diana Salariu Casa de Cultuă aStudenţilordinlaşi
41280 lei

1.2. Soţ/so e

1.3. Copii
IIIIIliiiiiiiii-

•t.L     î             J

IEZ: y    -   m"r  -,   .-"   ,, ,                    .                                                       m

2. 1. Titular
=`    `    .,````,.rw

2.2. SoVso
/

e. //
3 . 1 . Titular /
3.2. Soţ/soţi

///
.       `-gfî8!iş,    as:f,?,     .       `~`-

4.1 . Titular
``    `         `    `,      ``       `    .``      ``` -                   -               ,_",

4.2. SoVsoţi
///

5.1. Titular
&-1, xg,,"     _                      ,.      ,x    `,z,y       ,,      ,,#(ş~&&Z,

5.2. Soţ/soţi
//

IIIliiiiiiii-
'      ffi                                                                                                                                                       ţ

6.1 . Titular
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6.2.  SoVS ţie

I
-J-mf                     ln                                   t

•`@-

1_

7.1 . Titul
Ţ      ŢŢ        Ţ      Ţ

z                       ,                                    ,#i    .

1*

7.2. SoVso e
-
J,

7.3. Copii llllll,IIII,IIIIIlllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii= /
t                      J<u                  &,„%               ,                                                                                                                                                                                                        -.       `            ,#_``1

8.1. Titul
riu,                 ffi                             ,                 #)                q

ŢŢŢ+

8.2. SoVso e
J,

8.3. Copii I

Prezecaracteml ta  dec]arafie  constituie  act  publîc  şi  răspund  potrivit  legfi  penale  pentru  inemctitatea  saucompleta]datelormenţionatc.

Data completării                                                                        Semnătună

•...l.9.-.94.`.&gt.ţ.......                                                            ....        :         `          `     `..')6


