
coMISrA ELECToRALA cnNrn q.LA

A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE

Corliteni nr.2717

Alegeri locale noi penlrufunclia de primat al s. Corldteni

01 noiembrie2020

HOTARiRE
cu privire la cererea de inregistrare a dlui Baciu Mihail in calitate de candidat la funcJia de

primar, desemnat de ciitre Partidul Socialiqtilor din Republica Moldova' a simbolului
electoral in Consiliul electoral al circumscrip{iei electorale Corliteni nr.2717

din,,23" septembrie 2020 nr. 5

La data de 2l septembrie 2020, dl Baciu Mihail, candidat la func{ia de primar al satului

Corldteni raionul Rigcani, desemnaVl de cdtre Partidul Socialiqtilor din Republica Moldova, a

depus la Consiliul electoral al circumscripliei electorale Corldteni nr. 2717 demersul privind

inregistrarea in calitate de concurent electoral,cu urmdtoarele documente anexate:

a) procesul-verbal al gedinlei organului competent al formaJiunii politice privind

desemnarea candidatului la funclia de primar;
b) datele biografice ale candidatului;
c) declaralia candidatului privind consim![mintul de a candida la alegerile pentru func]ia

de primar, continind gi declaratia pe propria r6spundere despre lipsa interdicJiilor

legale/judecdtoregti de a candida;
d) declaraJiade avere gi interese personale a candidatului pentru ultimii doi ani anteriori

anului in care se desftgoard alegerile, in conformitate cu Legea privind declararea averii 9i a

intereselor personale;
e)declaralia pe propria rdspundere privind inexistenfa restricliilor legale/judecdtoreEti de a

candida sau ocupa funcJii publice qi inexistenfa actelor de constatare rdmase definitive referitoare

la regimul declardrii averilor gi intereselor personale, la stdrile de incompatibilitate 9i la
confiscarea averii nejustificate, acte care nu sint prescrise;

f) declaralia candidatului pentru fuaclia de primar privind abandonarea, pe

termenulmandatului, a funcJiilor incompatibile cu funcJia de primar, in cazul in care este ales 9i

mandatul validat;
g) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu figa de insofire;

La setul de documente prezentat consiliului electoral de circumscripfie este anexat

simbolul electoral al candidatului in vederea imprimdrii in buletinul de vot.

Materialele depuse au fost verificate gi corespund rigorilor Codului electoral.

. in temeiul art. 15, art.4l, art. 46, art. 49lart. 46-49,art.136qi art. 138din Codul electoral

nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripliei electorale Corldteni

nr.2717 hotdr6gte:

1. Se inregistreazd dl Baciu Mihail in calitate de candidat la funcJia de primar din partea

Partidului Socialiqtilor din Republica Moldova pentru Alegirile locale noi pentru funclia de

primar al s.Corldteni din 01.11.2020.



2. Se inregistreaz[ simbolul electoral pentru imprimare in buletinul de vot la alegerile

pentru funclia de primar.
3. Prezenta hotdrire intrd in vigoare la data adoptirii qi sese aduce la cunogtinfd publicdla

sediulorganului electoral.

iului electoral
N.Gordild

iului qlectoral
plie F.Gordild


