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CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE

Corl5teni nr.2717

Alegeri locale noi pentrufunclia de primar al s. Corldteni

0l noiembriez}2}

HOTARiRE
cu privire la cererea de inregistrare a dlui Bold Veaceslav in calitate de candidat la funcfia

de primar, desemnat de cltre Partidul Acfiune qi Solidaritate, a simbolului electoral in
Consiliul electoral al circumscrip{iei electorale Corllteni nr. 27 /7

din,,23" septembrie 2020 m,7

Ladatade23 septembrie 2020, dl Bold Veaceslav, candidat la funcfia de primar al satului
Corl6teni raionul Rigcani, desemnat de cdtre Partidul Acliune gi Solidaritate, a depus la Consiliul
electoral al circumscripfiei electorale Corldteni nr.2717 demersul privind inregistrarea in calitate
de concurent electoral,cu urmStoarel e do cumente anexate :

a) procesul-verbal al gedintei organului competent al formaJiunii politice privind
desemnarea candidatului la functia de primar;

b) datele biografice ale candidatului;
c) declaralia candidatului privind consimJdmintul de a candida la alegerile pentru funclia

de primar, conlinind gi declara{ia pe propria rdspundere despre lipsa interdicfiilor
legale/judecitorepti de a candida;

d) declaraliade avere gi interese personale a candidatului pentru ultimii doi ani anteriori
anului in care se desftgoard alegerile, in conformitate cu Legea privind declararea averii Ei a
intereselor personale;

e)declaralia pe propria rdspundere privind inexistenla reshicliilor legale/judecdtoregti de a
candida sau ocupa funcfii publice qi inexistenfa actelor de constatare r[mase definitive referitoare
la regimul declardrii averilor gi intereselor personale, la stdrile de incompatibilitate gi la
confiscarea averii nejustificate, acte care nu sint prescrise;

f) declaraJia candidatului pentru funclia de primar privind abandonared, pe termenul
mandatului, a funcliilor incompatibile cu funcJia de primar, in cazul in care este ales gi mandatul
validat;

g) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu figa de insolire;

La setul de documente prezentat consiliului electoral de circumscripjie 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, aft.41, art.46, art.49lart.46-49,art.l36qi art. 138din Codul electoral
nr.1381-XIII din 2l noiembne 1997, Consiliul electoral al circumscripJiei electorale Corldteni
m.2717 hotdr6gte:

1. Se inregistreazd dl Bold Veaceslav in calitate de candidat la func{ia de primar din partea

Partidului Acfiune qi Solidaritate pentru Alegirile locale noi pentru funclia de primar al
s.Corldteni din 01 .112020.



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

pentru funcfia de primar.
3. prezentahotdrire intrd in vigoare la data adoptdrii qi sese aduce la cunoqtinfi publicdla

sediulorganului electoral.
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