
coMISIA ELECToRAT,A cpNrnalA
A REPUBLICI MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE
I$CALAU nr.17116

ALGERI LOCALE NOI
(tipul suutinului)

21 NOIEMBRIE 2021
(dat a de sfi Surdri i s crutinului)

HoTARiRE
cu privire la cererea de inregistrare a dnei PogIlI Ina in calitate de candidat la func{ia

de primar, desemnat de cltre Blocul Electoral al Comuniqtilor qi SocialiEtilor, in
Consiliul electoral al circumscripfiei electorale Iqcitlu nr.17116

din,r15 " octombrie 2021 nr.8

La data de 13 octombrie 2021, /dna Pogild Ina, candidaata la funcfia de primar al
comunei Iqcdl6u, raionul Fdleqti, desemnatd de c[tre Blocul Electoral al Comuniqtilor gi
Socialiqtilor, a depus la Consiliul electoral al circumscripliei electorale Iqclldu nr. 17116
demersul privind inregistrarea in calitate de concurent electoral, cu urmdtoarele documente
anexate:

a) procesul-verbal al gedintei organului competent al formaliunii politice/blocului
electoral privind desemnarea candidatului la funclia de primar;

b) datele biografice ale candidatului;
c) declaralia candidatului privind consim{dmintul de a candida la alegerile pentru

funcJia de primar, continind gi declaralia pe propria rdspundere despre lipsa interdic{iilor
legale/judecltoregti de a candida;

d) declarafia de avere qi interese personale a candidatului pentru uttimii doi ani anteriori
anului in care se desfbqoard alegerile, in conformitate cu Legea privind declararea averii qi a
intereselor personale;

e) declaralia pe propria rdspundere privind inexistenfa restricliilor legale/judec[toreqti
de a candida sau ocupa func{ii publice qi inexistenla actelor de constatare rdmase definitive
referitoare la regimul declardrii averilor qi intereselor personale, la st[rile de incompatibilitate
qi la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sint prescrise;

f) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu figa de insofire;
h) declarafia candidatului pentru funcJia de primar privind abandonarea, pe termenul

mandatului, a functiilor incompatibile cu funclia de primar, in cazul in care iste ales gi
mandatul validat;

Materialele depuse au fost verificate gi corespund rigorilor Codului electoral.

in temeiul art. 15, art.4l, art.46, art.49lart.46-49, art. 136 $i art. 138 din Codul
electoral nr.l381-XIII din 21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripliei electorale
Iqcdldu nr.17 116 h o t 5rI I t e:



1' Se inregistreazd' dna Pogild Ina in calitate de candidat la functia de primar din parteaBlocul Electoral al comuniqtiloi qi Socialiqtitor, pentru ai.g.rit" locale noi din 2l noiembrie2021.
2' Ptezenta hotarire intrr in vigoare la dataadoptrrii gi se se aduce la cunoqtinld publicdla sediul organului electoral.
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