D EC L A R A Ţ IE CU PRIVIRE LA VENITURI ŞI PR O PRIETA TE
Subsemnatul, Ion H A D ÂR C Ă
(num ele, prenum ele, numărul de identificare)

deţinând funcţia de deputat în cadrul Parlam entului R epublicii M oldova din data de
28.11.2010, ales/num it prin H otărârea Curţii Constituţionale nr.3 din 24.12.2010, declar
(tipul şi numărul actului)

pe proprie răspundere că îm preună cu soţia
(num ele, prenum ele, numărul de identificare)

copiii m in o ri__________________

.

,j j

,______________________

(num ele, prenum ele, anul naşterii, numărul de identificare)

şi persoanele aflate la întreţinerea m e a ___________

_______

__________

________

(num ele, prenum ele, anul naşterii, numărul de identificare)

am urm ătoarele venituri realizate începând cu 1 ianuarie 2013 şi până la 31 decem brie 2013 şi
urm ătoarele proprietăţi deţinute la m om entul declarării:
|

I. V ENITU RI

Notă: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
Sursa venitului
Cine a realizat venitul
1. Venitul obţinut la locul de muncă de bază

Serviciul prestat/obiectul generator de venit

Venitul încasat

Activitate parlam entară (deputat) / salariu

143000.62 lei

Salariu / asistenţă juridică

68216 lei

Salariu/ M em bru corespondent al AŞM

22000 lei

1.1. Titular
Ion HADARCA

P arlam ent

1.2.Soţ/soţie
Uniunea
Avocaţilor
1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la întreţinere
2. Venitul obţinut din activitatea didactică
1.1. Titular
Ion HADARCA

Academia de
Ştiinţe

1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
3. Venitul obţinut din activitatea ştiinţifică şi de creaţie
1.1. Titular
Ion HAIDARCA

Ion HAIDARCA

Asociaţia
„D repturile de
autor şi
Conexe”
întreprinderea
de stat Editorial
- Poligrafică
„Ştiinţa”

Rem uneraţie de autor (royalty)

883.20 lei

Royalty

21403,20 lei

1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
4. Venitul obţinut din depuneri la instituţiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare
1

1

T î i . . ! ____

M obiasbancă
G roupe Societe
Generale
1.2. Soţ/soţie
. ..

1.3. Copii
5. Venitul obţinut din activitatea de reprezentant al statului în societăţile comerciale
1.1. Titular
----------

1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
6. Venitul obţinut din donaţii şi moşteniri
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la întreţinere
7. Venitul obţinut din înstrăinarea sau deţinerea valorilor mobiliare şi a cotei-părţi în capitalul social al
societăţilor comerciale
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la întreţinere
8. Venitul obţinut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile
1.1. Titular
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la întreţinere
9. Venitul obţinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizaţii, premii etc.)
1.1. Titular
Ion HADARCA

Parlam ent

Indemnizaţie

14555,00 lei

Ion HADARCA

CNAS

Pensie

47711,40 lei

Ion HADARCA

CNAS

Alocaţie nominală pentru merite deosebite
fată de stat

6000 lei

CNAS

Pensie

29269,71 lei

1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii

II. BUNURI IM O BILE
1. Terenuri
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
Nr. cadastral
/localitatea

Categoria*

Suprafaţa

Anul
dobândirii

Cotaparte

Valoarea
cadastrală

Modul de
dobîndire

Titularul

* Categoriile indicate sînt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri care se
află în circuitul civil.

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

Categoria*

Anul
dobîndirii

Suprafaţa

Cotaparte

Valoarea
cadastrală

A p a rta m e n t

2006

147,2 m p

1

1 201 129
Iei

Actul care
certifică
provenienţa
proprietăţii
C o n tra c t
de schim b

Titu-larul

Io n
H a d â rc ă

* Categoriile indicate sînt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spaţiu comercial/de producţie; (5) garaj; (6)
altă avere imobilă.

III. BUNURI M O BILE
A utoturism e, cam ioane, rem orci, vehicule m otorizate, m aşini agricole, m ijloace de
transport naval, aerian şi alte m ijloace de transport care sînt supuse înm atriculării
potrivit legii
Tipul,
modelul

Anul de
fabricaţie

Modul de
dobîndire

M itsu b ish i
L ancer

2004

C o n tra c t
de v â n z a re

I

Anul
dobîndirii

2009

Valoarea (în lei)
conform
documentului care
certifică provenienţa
proprietăţii
7000 eu ro

Locul
înregistrării

Nr. de
înregis
trare

C h işin ă u

c u m p ă r a re

IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi bancare, fonduri de investiţii, form e echivalente de econom isire şi investire
Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Denumirea instituţiei
care adm inistrează şi
adresa acesteia

Tipul*

Suma,
valuta

Deschis în
anul

Dobînda/Dividendul

Titularul

Titu
larul

Generale
BC Mobiasbancă
Groupe Societe
Generale

C ont
curent

1203,61
dolari
SUA
39530,53
lei

Ion HADARCA

2013

Ion HADARCA
C ont de
2013
card
(pensie)
* Categoriile indicate sînt: (I) cont curent sau echivalente (inclusiv card, menţionînd tipul acestuia); (2) depozit bancar
sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare.
SA B anca de
E conom ii

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

Numărul de titluri/cota
de participare

Tipul*

Dobînda

* Categoriile indicate sînt: (1) hîrtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni);
(2) acţiuni sau
părţi sociale în societăţi comerciale; (3) cecuri; (4) cambii; (5) certificate de împrumut; (6) alte forme de investiţii
directe.

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

V. C O TA-PARTE ÎN CAPITALUL SO CIAL
AL SO C IETĂŢILO R C O M ER C IA LE
Sediul, adresa
juridică

Denumirea
întreprinderii
SRL G aruda - A rt

Tipul de
activitate
Editorială

Valoarea de
cum părare
0

Cota de
participare
100%

Titularul

Editorială

0

100%

M aria
H adârcă

(activitate suspendata din 2007)

ONG Fundaţia
C ulturală Sarmis

M aria
H adârcă

VI. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii em ise în beneficiul unor terţi,
îm prum uturi şi credite
Notă: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
Creditor

C ontractat
în anul

Scadent la

Rata dobânzii

Suma iniţială

Valuta

Debitor

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

Data cnmnletării

32

2#U/

Sem nătura

DECLARAŢIE DE INTERESE PESONALE
Subsemnatul,

deţinând funcţia de deputat în cadrul
data de 28.11.2010, ales/numit prin H otărârea
Curţii C onstituţionale nr.3 din 24.12.2010 declar pe proprie răspundere:

Ion H ADÂRCĂ,
Parlam entului R epublicii M oldova
din
(tipul şi num ărul actului)

1. Activităţile profesionale retribuite
Unitatea (denumire şi adresă)

Valoarea beneficiilor

Calitatea deţinută

Domeniul de activitate

1.1.
Parlam entul RM
Chişinău, bd. Ştefan cel M are 105
Academia de Ştiinţe a Moldovei
bd. Ştefan cel M are 1 , m un.
C hişinău

Deputat

143000.62 lei

Legislativ

M embru
corespondent

22000 lei

Ştiinţific

2. Calitatea de fondator sau de m em bru în organele de conducere, adm inistrare, revizie sau
control în cadrul unor organizaţii necom erciale sau partide politice
Unitatea (denumire şi adresă)

Valoarea beneficiilor

Calitatea deţinută

Domeniul de activitate

2.1.
Partidul Liberal R eform ator
Mun. Chişinău str. M. Eminescu
’
68
ONG „Sarm is”
Fundaţie C ulturală

Preşedinte

Politic

Preşedinte de
onoare

C ultural

3. Calitatea de asociat sau acţionar al unui agent econom ic, al unei instituţii de credit,
organizaţii de asigurare sau instituţii financiare
Unitatea (denumire şi adresă)

Calitatea deţinută

Nr. de cotepărţi sau de
acţiuni

Valoarea totală a
cotelor-părţi sau a
acţiunilor

Domeniul de
activitate

3.1.

4. Relaţiile c u organizaţiile internaţionale
Unitatea (denumire şi adresă)

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

Domeniul de activitate

4.1.
Comitetul de Cooperare
Parlam entară UE-Moldova

Co-preşedinte

Politic

------

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

3/

Js/ y

Semnătura^_____ ,_____

