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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 
A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AI CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE 
RAIONALE DUBĂSARI NR.15

ALEGERILE LOCALE GENERALE 
din 20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidaţi la funcţia de consilier în consiliul raional 

Btibăsari nr.15, desemnat de către Partidul Liberal Democrat din Moldova

din 21 septembrie 2019 nr.24

La data de 19 septembrie 2019, Biroul Permanent Central al Partidului Liberal Democrat din 
Moldova a depus la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale Dubăsari nr.15 demersul privind 
înregistrarea listei de candidaţi la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 pentru funcţia de consilier 
în Consiliul raional Dubăsari, cu următoarele documente anexate:

a) Extras din Procesul -  verbal Biroul Permanent Central al Partidului Liberal Democrat din Moldova;
b) Lista candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul raional Dubăsari, pentru alegerile locale din 20 

octombrie 2019, în limba de stat, pe suport de hîrtie şi în format electronic;
c) Datele biografice ale candidaţilor;
d) Declaraţiile candidaţilor privind consimţămîntul de a candida la funcţia de consilier, conţinînd şi 

declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
e) Declaraţiile de avere şi interese personale ale candidaţilor pentru ultimii doi ani anteriori anului în 

care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii şi a intereselor 
personale;

f) Declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa restricţiilor legale/judecătoreşti de a candida sau 
ocupa funcţii publice şi inexistenţa actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul 
declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompativitate şi la confiscarea averii 
nejustificate, acte care nu sînt prescrise;

g) Copiile de pe actul de indentitate al candidatului;
La setul de documente prezentat consiliului electoral de circumscripţie este anexat simbolul electoral în 

vederea imprimării în buletinul de vot.
Materialele depuse au fost verificate şi corespund rigorilor Codului electoral.
în temeiul art.15, art.46, art.49, art.136 şi art.137 din Codul electoral nr. 1381/1997, Consiliul electoral al 

circumscripţiei h o t ă r ă ş t e :
1. Se înregistrează lista de candidaţii la funcţia de consilier în consiliul raional Dubăsari, conform 

anexei.
2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile locale 

generale din 20 octombrie 2019.
3. Prezenta hotărîre întră în vigoare la data adoptării şi se aduce la cunoştinţă publică la sediul 

Consiliului electoral de circumscripţie.

ijcjD ¿gîv*
Preşed i n t e le C1 o n s i îi u Iui electoral de 
circum scripţiei

Secretarul

9.i«cpo
J ’>ii

ASunsiliuliÂ eiectoral de
C i r cu m seripţiej

¿ J , C  ~  <■ V ladim ir V A N C EA

Eugen BO TN AR I



Anexă la hotărîrea Consiliului electoral al circumscripţiei raionului Dubasari nr. 15
Nr.J 0?  din-/ /  septembrie 2019

L I S T A *
candidaţilor la funcţia de consilier al consiliului orăşenesc (municipal) a raionului Dubsari

(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia) 
pentru alegerile locale din 20 octombrie 2010 din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova.

(denumirea partidului,,altei organizaţii social-politice, blocului electoral)

Nr.
d/o

Numele Prenumele Sexul Anul
naşterii

Domiciliul Apartenenţa
politică

Profesia Funcţia Locul
de

muncă
1 Coţofan Iurie M 1961 s. Coijova PLDM inginer administrator GŢ Cotofan Iurie

2 Diaicioc Gheorghe M 1970 s.Ratus PLDM manager Agent de comerţ Autosprint SRL

3 Creciun Vlad M 1981 s. Pirita PLDM Consiier psihologic Şef Depozit Im Porco Bello Sri

4 Coica Ilie M 1959 s.Coijova PLDM inginer sanitar CPTPD Cocieri

5 Nlculita Raisa F 1965 s. Pirita PLDM Profesor Profesor Gimnaziul Pirita

6 Bologan Oleg M 1985 s. Pirita PLDM ACGV inginer Diriginte de 
şantier

Trans Gaz SRL

7 Krash eniniKova Svetlana F 1966 s. Coijova PLDM profesor Director Gimnaziul Coijova

8 Caămacan Valeriu M 1957 s. Coijova PLDM profesor Şef adjunct Gimnaziul Coijova

9 Nieolaev Irina F 1991 s. Pirita PLDM Inspector în control -

10 Oprea Alexandru M 1971 Molovata
Nouă

PLDM lăcătuş pensionar

11 Sîbii Aliona F 1976 s. Pirita PLDM profesor profesor Gimnaziul Pirita

12 Grecu Vladimir M 1959 Or.
Chişinău

PLDM arhitect "

13 Vântu Alisa F 1980 s. Pirita PLDM profesor dispecer ANSP-

14 Caraiman Olga F 1995 Or.
Chişinău

PLDM jurnalist

ÎS Diaicioc Rima F 1982 s. Pirita PLDM economist contabil ANSP

Anterior completării listei, candidaţii la funcţia de consilier îşi vor exprima verbal consimţămîntul pricind includerea în listă a datelor cu caracter personal şi procesarea acestora cu respectarea
prevederilor Legii nr. 133/2011 pricind protecţia datelor cu caracter personal.


