D E C LA R A ŢIE
CU PR IV IR E L A V E N IT U R I ŞI P R O PR IE T A T E
Subsemnatul, H otineanu Vladimir, cod personal
deţinînd funcţia de
Preşedinte al Com isiei protecţie socială, sănătate şi familie în cadrul Parlamentului Republicii
M oldova din data de 28 noiem brie 2010, ales în cadrul alegerilor parlam entare , declar pe
proprie răspundere că îm preună cu soţia
cod personal
am
următoarele venituri realizate începînd cu 01.01.2013 şi pînă la 31.12.2013 şi următoarele
proprietăţi deţinute la m om entul declarării:

I. V E N IT U R I
N otă: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/
obiectul generator de venit

Venitul încasat

salariu

160680,55 lei

IP USM F ”Nicolae
Testim iţanu”

salariu

115074,34 lei

A genţia
M edicam entului şi
D ispozitivelor M edicale

salariu

6611.00 lei

salariu

49057,34 lei

Sursa venitului

1. V enitul obţinut la locul de m uncă de bază
1.1. Titular
Hotineanu Vladim ir

Parlam entul Republicii
M oldova
1.2.Soţ/soţie

1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la întreţinere
2. Venitul obţinut din activitatea didactică
1.1. Titular
Hotineanu V ladim ir

IP USM F ”Nicola.e
Testim iţanu”

1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
3. Venitul obţinut din activitatea ştiinţifică şi de creaţie
1.1. Titular
Hotineanu Vladim ir

A cadem ia de Ştiinţe a
M oldovei

salariu

32500 lei

Hotineanu Vladim ir

Consiliul N aţional de
A creditare şi Atestare

salariu

418 lei

Hotineanu Vladim ir

Publicaţia Periodică
„A rta M edica”

salariu

---------

1.2. Soţ/soţie

1

2

1.1. Titular
Vladim ir Hotineanu

Parlam entul Republicii
M oldova

Vladim ir Hotineanu

C asa teritorială de
asigurări sociale
s.Buiucani,
m un.Chişinău

Vladim ir Hotineanu

C asa teritorială de
asigurări sociale
s.Buiucani,
m un.Chişinău

Indemnizaţii

14395,00 lei

Pensie

57636,00 lei

A locaţie lunară nom inală
de stat pentru persoanele cu
merite deosebite faţă de stat

4000,00 lei

1.2. Soţ/soţie
Pensie

Casa teritorială de
asigurări sociale
s.Buiucani,
m un.Chişinău

20100,00 lei

1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la întreţinere

II. B U N U R I IM O BILE
1. Terenuri
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
Nr. cadastral/
localitatea

Categoria*

Anul
Suprafaţa Cota- Valoarea
parte cadastrală
dobîndirii

1

20002007

1

20082009

14 hectare 100%

7,5
hectare

100%

56000 lei

56000 lei

M odul de
dobîndire

Titularul

M oştenire, vînzare- H otineanu
cumpărare, atribuirea V ladim ir
cotei la deportaţi
Vînzare-cumpărare

Hotineanu
V lad.m ir

C ategoriile indicate sînt: (1) a g ricol; (2) fo re stie r; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii
terenuri care se află în circu itu l civil.
*

2. Clădiri
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
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Categoria*

Adresa

Anul
Suprafaţa
dobîndirii

Cota-parte

Valoarea
cadastrală

Actul care
certifică
provenienţa
proprietăţii

Titular

2

1995

144,2 m 2

100%

1088719 lei

Dosar cadastral

H otinea
Vladimi

6

2000

543 m 2

100%

417820 lei

Dosar cadastral

H otinea
Vladimi

1

2007

70,2 m 2

50%

197444 lei

Contract de:
donaţie
1

C ategoriile indicate sînt: (1) apartam ent; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spaţ
com ercial/de producţie; (5) garaj; (6) altă avere imobilă.
III. BU N U R I M O BILE
*

A utoturism e, cam ioane, rem orci, vehicule m otorizate, m aşini agricole, m ijloace <
transport naval, aerian şi alte m ijloace de transport care sînt supuse înm atriculării potrh
legii
Locul
Valoarea (în
A nul de M odul de
Anul
fabricaţie dobîndire dobîndirii lei) conform înregistrării
docum entului
care certifică
provenienţa
proprietăţii

Tipul,
modelul

2012

M itsubishi
Outlander

Contract
de
vînzarecum părare

2012

240000 lei

Nr. de
înregistrare

mun.Chişiriău,

Titular

H otinea
Yladim

IV. A C TIV E FIN A N C IA R E
1.
investire

C onturi bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire

N otă: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din
străinătate.
Denum irea instituţiei care
adm inistrează şi adresa acesteia

Tipul* Suma, valuta

Deschis în anul

Dobîndla/
Dividendul

Titularul

------ ^

|
--- ZSegSJ?*

---- -

Categoriile indicate sînt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card, m enţionînd
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tipul acestuia); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau
echivalente, inclusiv fo n d u ri p riva te de pensii sau alte sistem e cu acumulare.

2.
Plasam ente, obligaţiuni, cecuri, cam bii, certificate de îm prum ut, investiţi
directe în m onedă naţională sau în valută străină
Emitent titlu/ societatea în care persoana
este acţionar, fondator sau asociat/
beneficiar de îm prum ut

Tipul*

N um ărul de titluri/
cota de participare

Dobînda

■"N

*

C ategoriile indicate sînt: (1) hîrtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni);

(2) acţiuni sau p ă r ţi sociale în societăţi com erciale; (3) cecuri; (4) cam bii; (5) certificate de
îm prum ut; (6) alte fo r m e de investiţii directe.

3. Alte docum ente care incorporează drepturi patrim oniale
N otă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. C O T A -PA R T E ÎN C A PITA LU L SO C IA L A L SO C IETĂ ŢILO R
C O M ER C IA LE

Denum irea
întreprinderii
IM "M.P.P.
Farmsintez SRL”

Sediul, adresa
juridică

Tipul de activitate

V aloarea de
cumpărare

m un.Chişinău

Importul
medicam entului
„Octreotid”

5400 lei

Cota de
participare
18%

Titularul
Hotineanu
Vladimir

VI. D A TO R II
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii em ise în beneficiul unor terţi,
îm prum uturi şi credite
N otă: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acum ulate în străinătate.
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Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Rata
dobînzii

Sum a iniţială Valuta

Debitor

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pentru inexactitatea
sau caracterul incom plet al datelor m enţionate.

D ata com pletării & ■ &

- cJ? $ / y

Sem nătura

DECLARAŢIE DE INTERESE PERSONALE
Subsem natul,H otineanu V ladim ir, cod personal
deţinînd funcţia de Preşedinte al
Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie în cadrul Parlam entului Republicii M oldova din data de
de 28 noiembrie 2010, ales în cadrul alegerilor parlam entare declar pe proprie răspundere:

1. Activităţile profesionale retribuite
Unitatea
Calitatea
(denumire şi adresă)
deţinută
1.1. Parlam entul Republicii
M oldova, Com isia protecţie socială,
sănătate şi familie
1.2. IP USM F ”N icolae
Testim iţanu”

Valoarea beneficiilor

Preşedintele
Comisiei

160680,55 lei

Profesor
umversirar

49057,34 lei

Domeniul de
activitate
Autoritate publică

Invăţămîmtul
universitar

2. Calitatea de fondator sau de membru în organele de conducere, administrare, revizie
sau control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau partide politice
Domeniul de
Unitatea
Calitatea
Valoarea beneficiilor
activitate
(denumire şi adresă)
deţinută
2.1. Publicaţia Periodică „Arta
M edica” m un.Chişinău

Redactor-şef

Activitate editorială

-

3. Calitatea de asociat sau acţionar al unui agent economic, al unei instituţii de credit,
organizaţii de asigurare sau instituţii financiare
Nr. de
Domeniul de
Unitatea
Calitatea
Valoarea
cote-părţi
activitate
(denumire şi adresă)
deţinută
totală
sau de
a cote Iorpărţi sau
acţiuni
a acţiunilor
3.1. ÎM ”M .P.P. Farm sintez SRL”
în anul 2013 nu a desfăşurat
activitate econom ică, venitul
domnului V ladim ir H otineanu
constituind 0,00 lei

fondator

4. Relaţiile cu organizaţiile internaţionale
Unitatea
Calitatea
(denumire şi adresă)
deţinută

18%

5400 lei

Valoarea beneficiilor

Import m edicam ent

Domeniul de
activitate

4.1.

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

/

Data completării

S e m n ă tu ra ^ '

^

__
/

/

/

