
 
 

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 cererea de înregistrare a listei de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul 

raional Anenii Noi, desemnat de către Partidul politic ’’ȘOR” 

din „09” septembrie 2019        nr. 3/2 

La data de 05.09.2019, Preşedintele OT Anenii Noi Partidului politic ’’ȘOR”  a depus la 

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Anenii Noi nr.4 demersul privind 

înregistrarea listei de candidaţi la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 pentru funcţia 

de consilier în Consiliul raional Anenii Noi, cu următoarele documente anexate: 

a) procesul-verbal al şedinţei organului competent al formaţiunii politice/blocului electoral 

privind desemnarea listei de candidaţi la funcţia de consilier în consiliul raional; 

b) lista candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul raional la alegeri locale generale din 

20 octombrie 2019 în limba română, pe suport de hârtie şi în format electronic; 

c) datele biografice ale candidaţilor; 

d) declaraţiile candidaţilor privind consimțământul de a candida la alegerile pentru funcţia 

de consilier, conţinând şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor 

legale/judecătoreşti de a candida; 

e) declaraţiile de avere şi interese personale ale candidaţilor pentru ultimii doi ani anteriori 

anului în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii 

şi a intereselor personale; 

f) 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 sânt prescrise; 

g) copiile de pe actele de identitate ale candidaţilor, cu fişa de însoţire; 

h) declaraţiile despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, din funcţiile ocupate; 

Materialele depuse au fost verificate şi corespund rigorilor Codului electoral. 

 In temeiul art. 15, art. 46, art. 49,art. 136şi art. 137 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 înregistrează lista de candidaţi la funcţia de consilier în Consiliul raional Anenii Noi 

pe lista Partidul politic ’’ȘOR” pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, 

conform anexei. 

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

sediul organului electoral. 

 

 



Anexă la hotărârea Consiliului electoral  

al circumscripției electorale raionale Anenii Noi nr.4 

nr. 3/2 din04.09.2019 

L I S T A 
candidaţilor la funcţia de consilier în Consiliul raional  Anenii Noi  

din partea Partidului Politic „ȘOR”  

pentru alegerile locale din 20 octombrie 2019 
 

Nr. 

d/o 

Numele  Prenumele Sexul Anul 

naşterii 

1.  Gorodinskii Alexei M 1957 

2.  Cumpanici Olga F 1983 

3.  Biriucov Igor M 1969 

4.  Ipatov Nicolai M 1958 

5.  Balica Aurelia F 1946 

6.  Cohan Olga F 1963 

7.  Zglavoc Emilia F 1948 

8.  Andronatii Anelia F 1951 

9.  Reaboi Elena F 1956 

10.  Dubina Victor M 1946 

11.  Bizgan Eugenia F 1982 

12.  Budur Sergei M 1962 

13.  Caldare Valeriu M 1978 

14.  Candiba Tudor M 1955 

15.  Cazacu Galina F 1955 

16.  Dilevscaia Liubovi F 1956 

17.  Iancovaia Lidia F 1956 

18.  Lozovanu Vasile M 1975 

19.  Marin Tatiana F 1982 

20.  Proscurchina Galina F 1957 

21.  Turcan Tatiana F 1978 

22.  Pavalachi Tamara F 1979 

23.  Gangan Fiodor M 1954 

24.  Belimenco Igor M 1997 

25.  Reznicenco Vadim M 1979 

26.  Topciu Vasile M 1952 

27.  Zglavoc Valeriu M 1963 

 


