
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE

COMUNALE PIATRA nr. 25/24

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA

ALEGERI LOCALE NOI
1 t i n i f n n h r î g  2 0 2 0

HOTĂRÎRE
cu privire la cererea de înregistrare a dlui/dnei Rotari Iion în calitate de candidat la 
funcţia de primar, desemnat de către Partidul Democrat a simbolului electoral şi

confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Consiliul electoral al 
circumscripţiei electorale comunale Piatra nr. 25/24

din „02” octombrie 2020 nr. 6

La data de 01 octombrie 2020, dl/dna Rotari Ion , candidat la funcţia de primar al 
oraşului/municipiului/satului/comunei Piatra, raionul/municipiul Orhei, desemnat/ă de către P D 
*, a depus la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale Piatra nr. 25/24 demersul privind 
înregistrarea în calitate de concurent electoral, cu următoarele documente anexate:

a) procesui-verbal ai şedinţei organului competent ai formaţiunii poiitice/blocuiui electoral 
privind desemnarea candidatului la funcţia de primar;

b) datele biografice ale candidatului;
c) declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia de 

primar, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti 
dc a candida;

d) declaraţia de avere şi interese personale a candidatului pentru ultimii doi ani anteriori 
anului în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii şi a 
intereselor personale;

e) declaraţia pe propria răspundere privind inexistenţa restricţiilor legale/judecătoreşti de a 
candida sau ocupa funcţii publice şi inexistenţa actelor de constatare rămase definitive referitoare 
la regimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi la confiscarea 
averii nejustificate, acte care nu sînt prescrise;

e) declaraţia privind abandonarea, pe termenul mandatului, a funcţiilor incompatibile cu 
funcţia de primar;

f) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire;
g) declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, din funcţia ocupată(după

caz);
h) declaraţia candidatului pentru funcţia de primar privind abandonarea, pe termenul 

mandatului, a funcţiilor incompatibile cu funcţia de primar, în cazul în care este ales şi mandatul 
validat;

i) demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al candidatului 
în consiliul electoral de circumscripţie (după caz).

Materialele depuse au fost verificate şi corespund rigorilor Coduiui eiectorai.



1. Se înregistrează dl/dna Rotari Ion în calitate de candidat la funcţia de primar din partea 
PD pentru alegerile locale noi din 1 noiembrie 2020.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile pentru 
funcţia de primar.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se se aduce la cunoştinţă publică la 
sediul organului electoral.

în temeiul art. 15, art. 41, art. 46, art. 49/art. 46-49, art. 136 şi art. 138 din Codul electoral
nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale Piatra _
nr.25/24 h o t ă r ă ş t e :

Ţugui Andrei
numele, prenumele

Irinuţă Olga
numele, prenumele


