
Anexa nr. 12c 
la Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie, 

aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1702 din 19 iunie 2018 

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 
A REPUBLICII MOLDOVA 

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE 

Oraşul Slobozia, municipiile Tiraspol şi Bender nr. 48 

Alegeri Parlamentare Noi 
(tipul scrutinului) 

20 octombrie 2019 
(data desfăşurării scrutinului) 

HOTĂRÎRE 
cu privire la cererea de înregistrare a dlui. Turta Teodor în calitate de candidat 
independent la funcţia de deputat pentru circumscripţia electorală uninominală 
nr. 48 Stînga Nistrului: oraşul Slobozia, municipiile Tiraspol şi Bender, 

(denumirea şi numărul circumscripţiei electorale uninominale) 

din „25" septembrie 2019 

La data de 18 septembrie 2019 , dl Turta Teodor 
Candidat independent 

(partid politic, bloc electoral, organizaţie social-politică sau grup de iniţiativă format de cetăţeni) 

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale Stînga Nistrului nr. 48 demersul privind înregistrarea 
în calitate de candidat la funcţia de deputat pentru circumscripţia electorală uninominală Stînga 
Nistrului, nr. 48, la Alegerile Parlamentare Noi, 

(denumirea circumscripţiei) (tipul, data alegerilor) 
cu următoarele documente anexate: 

a) liste de subscripţie completate, în număr de 42, de la nr.000893 pînă la nr.000902, în limba 
de stat si de la nr.001460 pînă la nr.001464. 001466. de la nr 001470 pînă la nr.001474, de la nr. 
001476 pînă la nr.001484, 001543, 001545 în limba rusă, dintre care 33 spre verificare, conţinând 
762 semnături ale susţinătorilor şi 9 liste de subscripţie cu nr.000891, 000892, 001467, 001468, 
001469, 001475, 001544, 001546 care nu au fost supuse examinării, fiind complectate peste plafonul 
stabilit conform art.86 din Codul Electoral. 

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

deputat în circumscripţia electorală uninominală; 
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) declaraţie pe propria răspundere privind lipsa interdicţiilor legale 
f) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire; 

După introducerea a 20 (douăzeci) liste de subscripţie cu nr. 000893-000902, nr.001460-
001464, nr.001466, nr.001470-001473, în programul „SIAS ". Au fost introduşi 534 de susţinători, 
din care au fost acceptaţi 503 (cinci sute trei) susţinători. 

nr. 44 

a depus la 



în temeiul art. 46-49, art. 84, art. 85-87 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 
şi Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat 
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730 din 3 iulie 2018,Regulamentul privind 
particularităţile de desemnare şi înregistrare a candidatului la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018 
modificat prin CEC nr. 1993 din 21 decembrie 2018. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale 
uninominale Oraşul Slobozia, municipiile Tiraspol şi Bender nr. 48 h o t ă r ă ş t e: 

1. Se înregistrează dl Turta Teodor în calitate de candidat la funcţia de deputat în circumscripţia 
electorală uninominală Oraşul Slobozia, municipiile Tiraspol şi Bender nr. 48 

(denumirea, numărul circumscripţiei) 
Candidat independent pentru Alegerile Parlamentare Noi din 20 octombrie 2019 

(denumirea formaţiunii politice) (tipul, data alegerilor) 
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se aduce la cunoştinţă publică. 

Istratii Svetlana 

Dicusar Nina 


