
 
 

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI  ELECTORALE 

RAIONALE ANENII NOI nr. 4 
 

 

ALEGERI LOCALE GENERALE 

din 20 octombrie 2019 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la examinarea contestației dnei Telesniţcaia Irina 

candidat independent pentru funcţia de primar în satul Maximovca r. Anenii Noi 

 

din „26” septembrie 2019        nr. 8-01 

La data de 25.09.2019, în adresa Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale  

Anenii Noi nr.4 a parvenit demersul de la Telesniţcaia Irina  împotriva Hotărîrii nr. 17 din 

23.09.2019 a Consiliul electoral de Circumscripţie electorală Maximovca nr. 4/15 prin care i s-a 

refuzat înregistrarea în calitate de candidat independent la funcţia de primar în satul Maximovca 

raionul Anenii Noi. 

În motivarea contestaţiei Telesniţcaia Irina a indicat că Consiliul electoral de Circumscripţie 

electorală Maximovca nr. 4/15 prin Hotărârea nr. 17 din 23.09.2019 i-a respins cererea de înregistrare 

în calitate de candidat independent la funcţia de primar în satul Maximovca raionul Anenii Noi, 

invocând făptui s-a comis o nedreptate, fiind prezente circumstanţe care au influențat şi nu au depins 

de ea personal la acumularea numărul de semnături valabile. 

Studiind contestaţia depusă de Telesniţcaia Irina. Consiliul electoral al circumscripţiei 

electorale raionale  Anenii Noi consideră temeiurile invocate de contestatar ca fiind neîntemeiate din 

următoarele considerente. 

Astfel, conform prevederilor Codului electoral responsabilitatea de a prezenta setul de acte 

necesar înregistrării în calitate de concurent electoral este pusă pe seama candidatului în cazul nostru 

candidatului independent. 

Conform prevederilor art.138 care stipulează condiţiile speciale pentru  depunerea 

candidaturilor de către candidaţii independenţi  

(1) Cetăţeanul Republicii Moldova îşi poate depune candidatura în calitate de candidat 

independent pentru a fi ales în consiliul local dacă este susţinut de 2 la sută din numărul alegătorilor 

din circumscripţia respectivă, împărţit la numărul de mandate pentru consiliul respectiv, dar nu mai 

puţin de 50 de persoane, iar pentru a fi ales primar – dacă este susţinut de 5 la sută din numărul 

alegătorilor din circumscripţie, dar nu mai puţin de 150 de persoane şi nu mai mult de 10000 de 

persoane.  

(2) În cazul în care, la verificarea de către consiliul electoral de circumscripţie, în listele de 

subscripţie se depistează semnături false ori semnături repetate în mai multe liste, acestea se 

exclud.  

(3) Dacă la verificare se constată că nu este prezentat numărul necesar de semnături sau, 

în urma excluderii semnăturilor nevalabile, numărul lor s-a redus sub plafonul minim prevăzut la 

alin.(1), candidatul independent nu este înregistrat, comunicîndu-i-se hotărîrea respectivă în termen 

de 24 de ore de la adoptare.  

(4) Nu se admite depunerea unor liste de subscripţie suplimentare după ce consiliul 

electoral de circumscripţie a primit şi a înregistrat în registru setul de documente prevăzut la art.49 
Conform Hotărârii nr.17 din 23.09.2019 Consiliul electoral de Circumscripţie electorală 

Maximovca nr. 4/15 în urma examinării listelor de subscripție s-a constatat că nu sunt prezentate 

numărul necesar de semnături în urma excluderii semnăturilor nevalabile.  



Fapt ce să confirmă prin raportul generat de platforma SIASA - Verificare liste de subscripție a 

Comisiei Electorale Centrale  (Act de Identitate incorect 3; Date personale incorecte/incomplete 2; 

Lipseşte Actul de Identitate 1; Regiunea de domiciliu incorectă 39; Susținător scris de aceiaşi mină 11; 

Susţinătorul se repetă pe aceeaşi întrebare 3; Susţinătorul se repetă pe aceeaşi listă 1) .  

 Avînd ca baza cele menționate,  în temeiul art. 29 lit.f), art. 46, art. 49,art. 71-73, art.136 şi art. 

138 din Codul electoral nr. 1381 - XIII din 21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei 

electorale raionale  Anenii Noi nr.4    

h o t ă r ă ş t e :   

1. Se respinge ca neîtemiată contestația dnei Telesniţcaia Irina  împotriva Hotărîrii nr. 17 din 

23.09.2019 a Consiliul electoral de Circumscripţie electorală Maximovca nr. 4/15 prin care i s-

a refuzat înregistrarea în calitate de candidat independent pentru funcţia de primar în satul 

Maximovca r. Anenii Noi 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se aduce la cunoştinţă publică la sediul 

organului electoral. 

 

 

 


