
DECLARAŢIE DE AVERE
Nr.______ din_________________

Subsem natu l/S ubsem nata  HOTĂRAN CLAUDIA_______________________________,având funcţia  de
M AN AG ER , ___ .la Spita lu l d fi_ P s ito to p  C ănâ lnas , CNP ____________________

dom icilia t în J c  __ , c u n o s c â n d  p re v e d e r ile  a r t.3 2 6  d in  C o d u l p e n a l
p r iv in d  fa ls u l î , . o c ^ a ic ^ n , u e u a i pe  p ro p r ia  ră s p u n d e re , că  îm p re u n ă  cu  fa m il ia 1) d e ţin  u rm ă to a re le :

I. BUNURI IMOBILE 
1. Terenuri
Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria*
Anul

dobând.
Suprafaţa Cota

parte
M odul de 
dobândire

T itu la ru l2)

«■------ — ---------

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu 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 Categori
a*

Anul
dobând.

Suprafaţa Cota
parte

M odul de 
dobândire

T itu la ru l2)

ARAD, " 2 2004 157 mp 1/2 cumpărare Hotăran Ovidiu şi 
Hotăran Claudia

- -----------

"Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale / de producţie

II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii ______________ ________________ _______________________

Natura Marca Nr.de bucati A nul de 
fabrica ţie

Modul de dobândire

A utoturism FORD 1 2009 cum părare
A utoturism FORD 1 2003 cum părare

2. 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 vo r m enţiona toate bunurile  afla te în p roprie tate , ind ife ren t dacă ele se află sau nu pe  te rito riu l 
R om ânie i la momentul declarării

D escriere sum ară Anul dobândirii Va loare  estim ată

------------------------------—---- ---- ------------
----- -

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3.000 DE EURO FIECARE, Şl BUNURI 
IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Natura bunului 
înstră ina t

Data înstră inării Persoana către 
care s-a înstră ina t

Form a înstră inării V a loarea

......... _______
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IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, 
inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
N otă: se vo r declara inc lus iv  cele a fla te  în bănc i sau ins titu ţii financiare  din s tră ină ta te  _____________________

Instituţia care adm in istrează şi adresa 
aceste ia

T ipul* V alu ta D eschis 
în anul

S o ld /va loare  la zi

BAN C PO ST (1) EURO 2017 50.000
- - ■ -  ------------- -------- ------

‘ Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri 
de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente 
anului fiscal anterior)

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însum ată a tuturor 
acestora depăşeşte 5.000 de euro
Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate _______________________ _____________________
Em itent titlu / socie ta tea în care persoana este 
acţionar sau asocia t / benefic iar de îm prum ut

T ipu l* N um ăr de titlu ri / 
Cota de partic ipare

V a loare  to ta lă  la zi

-------------_  ----- = = = = = = --------------------

‘ Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale 
în societăţi comerciale (3) împrumuturi acordate în nume personal

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însum ate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an: ...............................................................................................................................................................................................

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate 

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate________ _______________ ___________________

C reditor C ontracta t în anul S cadent la: Valoare
^—---------------------------------------- --------------------

~---------------

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din 
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii / societăţi naţionale 
sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli ,

Cine a realizat venitul Sursa venitu lui: 
numele, adresă

Serviciu l presta t/O b iectu l 
genera tor de venit

V enitu l anual 
încasa t

1.1. T itu la r ___

1.2. Soţ/Soţie ---- -------^

1.3. Copii .'.
c

*Se exceptează de la declarare cadourile şi tranzacţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al ll-lea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art.41 din Legea nr.571/2003 -  Codul fiscal, cu modificările şi com pletările ulterioare)
Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate _________________________________________________

Cine a rea lizat venitu l Sursa venitu lui: 
num ele, adresă

Servic iu l p resta t / O biectu l 
genera to r de ven it

V en it anual 
încasa t

1. Venituri din salarii
1.1. T itu la r

HOTĂRAN C LAU D IA
Spita lu l de Psihiatrie 
C ăpâlnaş, loc. Căpâlnaş, 
nr.250, com  Birchiş

m anager 87.594

1.2. Soţ/soţie
H O TARAN OVIDIU C onsiliu l Judeţean A rad , referent 18.862
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Str. Corneliu C oposu nr.22
1.3. Copii

2. Venituri din activ ită ţi independente
2.1. T itu la r X

y
2.2. Soţ/soţie /

y
3. Venituri din cedarea fo los in ţe i bunurilor
3.1. T itu la r

/
3.2. Soţ/soţie

/
4. Venituri din investiţii /
4.1. T itu la r /

/
4.2. Soţ/soţie /

5. Venituri din pensii /
5.1. T itu lar /

/
5.2. Soţ/soţie /

/
6. Venituri din activ ită ţi agrico le /
6.1. T itu lar /

/
6.2. Soţ/soţie /

/
7. Venituri din prem ii şi din jocuri 0e  noroc
7.1. T itu lar /

7.2. Soţ/sotie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. T itu la r

8.2. Soţ/soţie

8.3. Copii ■■ \

1) Prin fam ilie  se în ţe lege so ţu l/soţia  şi copiii aflaţi în în tre ţinerea acestora.
2) La “titu la r” , se m enţionează, în cazul bunurilo r proprii, num ele proprie taru lu i (titu larul, soţu l/soţia , 

copilu l), iar în cazul bunurilo r în coproprie ta te , co ta-parte  şi num ele coproprie tarilo r.

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

Data completării:

bo.os.Jlofg
Se¡



DECLARAŢIE DE INTERESE
Nr._________din_______________

S ubsem natu l/Subsem nata__HO TĂRAN C LAU D IA _______________________________ ,având funcţia
de M ANAGE^3--------- la ^Ş o iţa lul de Psih iatrie  C ăpâlnaş , CNP ___________________
dom ic ilia t în locs _, cunoscând prevederile  a rt.326 din Codul penal privind
fa lsu l în declaraţii, decla r pe propi Ici I CSÎSfJUI IUCIO.

1. A soc ia t sau acţionar la socie tă ţi com erciale, com pan ii/socie tă ţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes 
econom ic, precum  şi m em bru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernam enta le :_________________________

Unitatea 
- denum irea şi adresa -

Calita tea deţinută Nr.de părţi socia le sau 
de acţiuni

Valoarea totală a părţilor sociale 
şi / sau a acţiunilor

11 »_____ .__  _____ ----------  .

— —  nni—------------- ------------------- --- ------ _____
2. C alitatea de m em bru în organele de conducere, adm in istra re  şi contro l ale soc ie tă ţilo r com ercia le, ale reg iilo r 
autonom e, ale com pan iilo r/soc ie tă ţilo r naţionale, ale institu ţiilo r de credit, ale g rupurilo r de in teres econom ic, ale 
asocia ţiilo r sau fundaţiilo r ori ale a ltor organizaţii neguvernam enta le : ________________________________________

Unitatea 
- denum irea şi adresa -

2.1. c----------------------------------------

Calita tea deţinută Valoarea beneficiilor

-- -------—

............................................

3. C alitatea de m em bru în cadrul asocia ţiilo r profesiona le  şi/sau sindicale:

4. C alita tea de m em bru în organele de conducere, adm in istra re  şi control, retribuite sau neretribuite, de ţinu te  în 
cadrul partide lor politice, funcţia  de ţinută şi denum irea partidulu i politic: __

5. C ontracte, inclusiv cele de as is tenţă  jurid ică, consu ltan ţă  jurid ică, consu ltan ţă  şi civile, ob ţinu te  ori a fla te  în 
deru lare în tim pul exercitării funcţiilor, m andate lo r sau dem nită ţilo r publice finanţa te  de la bugetul de stat, local şi 
din fonduri externe ori încheia te  cu societăţi com ercia le  cu capita l de stat sau unde statu i este acţionar 
m ajoritar/m inoritar:___________ __________________________________________________________________________________
5 . 1. Beneficiarul de contract: 
numele, prenumele / denumirea 
şi adresa

Instituţia 
contractanta: 
denumirea şi 
adresa

Procedura prin 
care a fost 
încredinţat 
contractul

Tipul
contrac
tului

Data
încheierii
contractului

Durata
contractului

Valoarea 
totală a 
contractului

Soţ/Soţie.................
Rude de gradul l1) ale titularului

Societăţi comerciale / Persoană 
fizică autorizată / Asociaţii 
familiale / Cabinete individuale, 
cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi 
civile profesionale cu răspund, 
limitată care desfăşoară 
profesia de avocat / Organizaţii 
neguvern. / Fundaţii / Asociaţii 2>

1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
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.Nu se declară contractele societăţilor 
comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din 
capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor

Prezenta declaraţie constitu ie act public şi răspund potriv it legii penale pentru inexactita tea sau 
caracteru l incom plet al date lor menţionate.

Data completării: Ser&nătura,

Som.jhiS




