
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 
A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI ELECTORALE
SOROCA nr. 29

CONSILIUL ELECTORAL AL
CIRCUMSCRIPȚIEI ELECTORALE SĂTEȘTI

Dubna nr. 29/9

ALEGERI LOCALE NOI 
din 1 noiembrie 2020

HOTĂRÎRE 
cu privire la cererea de înregistrare a candidatului la funcția de primar 

al satului Dubna, raionul Soroca 
desemnat de către Partidul Unității Naționale

din 02 octombrie 2020

La data de 28 septembrie 2020 dl Pavel Gadibadi, candidat la funcția de primar al satului 
Dubna, a depus la Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Dubna nr. 29/9 
demersul nr.l din 25.09.2020 privind înregistrarea în calitate de concurent electoral la funcția de 
primar, cu următoarele documente anexate:

a) procesul-verbal al ședinței Adunarea Generală a Organizației Locale Dubna, raionul 
Soroca Partidului Politic Partidul Unității Naționale nr.l din 21 septembrie 2020 privind 
desemnarea candidatului la funcția de primar al satului Dubna, raionul Soroca;

b) datele biografice ale candidatului;
c) declarația candidatului privind consimțămîntul de a candida la alegerile pentru funcția de 

primar, conținînd și declarațiile pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești 
de a candida;

d) declarația 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;

e) declarației pe propria răspundere privind lipsa interdicțiilor legale de a candida;
f) declarația despre suspendarea din funcție;
g) copia actului de identitate ale candidatului, cu fișa de însoțire.
Materialele depuse au fost verificate și 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 Circumscripției Electorale sătești Dubna nr. 29/9 
hotărăște:

1. Se înregistrează dl Pavel Gadibadi în calitate de candidat la funcția de primar din partea 
Partidului Unității Naționale pentru Alegerile locale noi din 1 noiembrie 2020.
2.Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și se aduce la cunoștința publică.
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