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 ALEGERI LOCALE GENERALE 

din 20 octombrie 2019 

 

HOTĂRÎRE  

cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidaţi la funcţia de consilier în Сonsiliul 

raional Telenești  

desemnat de către Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. 

 

din „_25_” _septembrie  2019                                                                                     nr. _98__ 

 

 La  data de 18 septembrie 2019, Comitetul Raional al Partidului Comuniștilor din 

Republica Moldova  a depus la Consiliul electoral al circumscripției electorale   Telenești nr.34 

demersul privind înregistrarea listei de candidați la alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 pentru funcția de consilier în Consiliul raional Telenești,  cu următoarele documente 

anexate: 

a) procesul-verbal al şedinţei organului competent al formaţiunii politice/blocului 

electoral privind desemnarea listei de candidaţi la funcţia de consilier în consiliul local; 

b) lista candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul local la alegerile locale generale 

din 20 octombrie 2019 în limba română, pe suport de hîrtie și în format electronic; 

c) datele biografice ale candidaților; 

d) declaraţiile candidaților privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia 

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

legale/judecătoreşti de a candida; 

e) declaraţiile de avere și interese personale ale candidaților pentru ultimii doi ani 

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

și a intereselor personale; 

f) 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; 

g) copiile de pe actele de identitate ale candidaților, cu fişa de însoţire; 

Materialele depuse au fost verificate şi corespund rigorilor Codului electoral. 

 

 În temeiul art. 15, art. 46, art. 49, art. 136 și art. 137 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 lista de candidați la funcția de consilier în Consiliul raional Telenești 

pe lista Partidului Politic “Partidul Comuni;tilor din Republica Moldova” pentru alegerile locale 

generale din 20 octombrie 2019, conform anexei. 

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

sediul organului electoral.  

 

Preşedintele consiliului electoral  

de circumscripţie                      ____________                _Sergiu LAZĂR___ 
                                                            semnătura                       numele, prenumele 

Secretarul consiliului electoral  

de circumscripţie                      ____________                __Nicolae NASTAS_ 

 

   COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

   COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI ELECTORALE 

TELENEȘTI    nr. 34 
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Anexă la hotărîrea Consiliului electoral al circumscripției __Telenești_nr 34 

nr. _98  din_25 _septembrie 2019 

 

L I S T A 

candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul raional__Telenești_ 
 

pentru alegerile _locale generale  din 2019  octombrie 2019 din partea_Partidului Comuniștilor din Republica Moldova__ 
                               (tipul alegerilor)                                                                                           (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. Perebikovski Valentina F 1950 Telenești PCRM economist - pensionar 

2. Turea Leonid M 1949 Telenești PCRM inginer - pensionar 

3. Erșov Pavel M 1960 Chițcani PCRM tehnolog - G.Ț 

4. Turea-Leancă Inga F 1975 Telenești PCRM jurist spec.princ Birou. Statis. 

5. Meleca Ion M 1947 Chiștelnița PCRM mecanic - pensionar 

6. Rachieru Vladimir M 1949 Sărătenii Vechi PCRM inginer tehnic - pensionar 

7. Melinschi  Diana F 1975 Căzănești PCRM bibliotecar șef bibliot. pensionar 

8. Gojinevscaia Raia F 1953 Ratuș PCRM vînzător - pensionar 

9. Gheorghiță  Ion M 1948 Mîndrești PCRM zootehnic - pensionar 

10. Cernolev Veaceslav M 1978 Verejeni PCRM șofer - nu e angajat 

11. Anghel Mihail M 1952 Telenești f/p inginer administrator SRL”M.Anghel 

12. Șoltoian Nicolai M 1988 Inești PCRM f/p - nu e angajat 

13. Spița Inna F 1975 Telenești f/p pedagog profesor Telenești 

14. Dulea Mihail M 1963 Hirișeni PCRM mecanic - nu e angajat 

15. Lesnic Petru M 1948 Telenești f/p agronom vînzător pensionar 

16. Gheorghiță Vasile M 1952 Telenești f/p finansist - pensionar 

17. Ostrean Ana F 1954 Codru PCRM vînzător - pensionar 

18. Zagorodniuc Nina F 1955 Țînțăreni f/p f/p - pensionar 

19. Babinciuc  Samuil M 1950 Telenești f/p tehnolog - nu e angajat 

20. Vechiu Maria F 1970 Suhuluceni PCRM vînzător - nu e angajat 

21. Catrinescu Vasile M 1965 Telenești f/p șofer - nu e angajat 

*Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, oraşul/ comuna/ satul).  
 


