
 

 

 

 

 

 

 

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale  

Telenești, nr. 34 
 

ALEGERI LOCALE GENERALE 

din 20 octombrie 2019 

 

HOTĂRÎRE  

Cu privire la modificarea listei de candidați la funcţia de consilier în Consiliul raional 

Telenești din partea Partidului Politic “Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” la 

alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 înregistrată prin Hotărîrea nr. 07 din 06 

septembrie 2019 a Consiliului electoral de circumscripţie. 

din „23” septembrie 2019                                                                                   nr. _69_ 

La  19 septembrie 2019 Comitetul Executiv  Poitic al al Partidului Politic „Partidului Socialiștilor 

din Republica Moldova”, conform art. 46, 49, 136 și 137 din  Codul electoral, a depus la Consiliul 

electoral al  circumscripției electorale raionale Telenești nr. 34 un demers privitor la modificarea listei 

candidaților.  Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor 

Codului electoral. În conformitate cu art. 46, 49, 136 și 137  din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Consiliul  electoral al circumscripției electorale raionale Telenești HOTĂRĂŞTE: 

1.  Se modifică lista candidaţilor  la funcţia de consilier în Consiliul raional Telenești  din partea 

Partidului Politic „Partidului Socialiștilor din Republica Moldova” înregistraţi prin Hotărîrea nr.07 

din 06 septembrie a  Consiliului electoral de circumscripţie Teleneşti nr. 34, după cum urmează. 

- poziţia “nr.27 Botnari Maria ” se excude din listă; 

- se include în sus-numita listă a candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul raional 

Teleneşti  următoarele persoane: 
- dl Rusu Sergiu (nr. 27), domiciliat în s. Crăsnășeni, a. n. 1964, pilot, pensionar. 

Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Partidului Politic „Partidului Socialiștilor din 

Republica Moldova” va corespunde modificărilor operate prin prezenta hotărîre. 

 

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

Consiliului electoral de circumscripție. 

 

 

Preşedintele consiliului electoral 

de circumscripţie                     ____________                   ___Sergiu LAZĂR__ 
                                                               semnătura                                 numele, prenumele 

L.Ş. 
 

Secretarul consiliului electoral  

de circumscripţie                         ____________                     __Nicolae NASTAS_ 
                                                   semnătura                                     numele, prenumele 

 


