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 ALEGERI LOCALE GENERALE 

din 20 octombrie 2019 

 

 HOTĂRÎRE  

cu privire la cererea de înregistrare a dlui  Alexei MEREUȚĂ în calitate de candidat 

independent la funcţia de consilier în Consiliul raional Telenești, raionul Telenești.  

                                                                         

din „16” _septembrie 2019                                                                                     nr. 52_ 

 

 La data de _09 septembrie_, dl Alexei MEREUȚĂ, candidat la funcţia de consilier în 

Consiliul raional Telenești, raionul _Telenești, a depus la Consiliul electoral al circumscripției 

electorale _Telenești_nr. _34_ demersul privind înregistrarea în calitate de candidat independent 

pentru funcția de consilier la Alegerile Locale generale din 20 octombrie 2019, cu următoarele 

documente anexate:                                                     

a) liste de subscripţie completate, în număr de _6 file, care conțin semnăturile a 135 de 

susținători; 

b) datele biografice ale candidatului; 

c) declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia 

de consilier, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor 

legale/judecătoreşti de a candida; 

d) declaraţia de avere și interese personale a candidatului pentru ultimii doi ani anteriori 

anului în care se desfășoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii și a 

intereselor personale; 

e) declarația pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de 

a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive 

referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și 

la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sînt prescrise; 

f) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire; 

Materialele depuse au fost verificate şi corespund rigorilor Codului electoral. 

 

 În temeiul art. 15, art. 41, art. 46- 49, art. 136 și art. 138 din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale Telenești nr.34 

h o t ă r ă ş t e: 

  

1. Se înregistrează dl Alexei MEREUȚĂ_în calitate de candidat independent la funcţia de 

consilier în consiliul raional Telenești, pentru _Alegerile Locale Generale din 20 octombrie 

2019. 
                                                               

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și se se aduce la cunoștința publică la 

sediul organului electoral.  

 

Preşedintele consiliului electoral  

de circumscripţie                      ____________                _Sergiu LAZĂR___ 
                                                            semnătura                       numele, prenumele 

L. Ș. 

Secretarul consiliului electoral  

de circumscripţie                      ____________                __Nicolae NASTAS_ 
                                                semnătura                                   numele, prenumele 

 

   COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI ELECTORALE 

TELENEȘTI       nr. 34 
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