
 
 

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 „Uniunea Salvaţi Basarabia” 

din „24” septembrie 2019        nr. 7-08 

La data de 19.09.2019, reprezentantul OT a Partidului Politic „Uniunea Salvaţi Basarabia” 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 consimţământul 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) declarația despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, din funcţia ocupată; 

In temeiul art. 29 lit.f), art. 46, art. 49,art. 136 şi 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 Partidului Politic „Uniunea Salvaţi Basarabia” 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 circumscripţiei electorale raionale Anenii Noi nr.4 

nr. 7-   din 24.09.2019 

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

din partea Partidului Politic „Uniunea Salvaţi Basarabia 

pentru alegerile locale din 20 octombrie 2019 
 

Nr. 

d/o 

Numele Prenumele Sexul Anul 

naşterii 

Domiciliul** Apartenenţa 

politică 

Profesia Funcția Locul 

demuncă 

1. Colesnic Ludmila F 1981 s.Mereni PP USB economist primar Primăria Mereni 

2. Platon  Valentin M 1955 s.Mereni PP USB economist specialist IS Statistica 

3. Crețu  Victor M 1967 s.Floreni PP USB albinar director SRL Cretman Com 

4. Mitreanu  Oleg M 1978 s.Mereni PP USB medic medic IMSP IMIC AMU 

5. Costru Ion M 1971 s.Floreni PP USB jurist manager SA Stejaur 

6. Beglița Lidia F 1961 s.Mereni PP USB economist administrator ÎI Beglița Lidia 

7. Perju Ruslan M 1977 s.Cobusca Veche PP USB TMI director IS CPS pentru AN 

8. Baciu  Marcel M 1968 s.Mereni PP USB tehnician-

dentar/restaurator 

Restaurator Muzeul de Istorie și 
Etnografie s.Mereni 

9. Roșca  Aurelia F 1970 s.Mereni PP USB contabil manager în asigurări SA Moldasig 

10. Florea Mihail M 1986 s.Mereni PP USB arhitect proiectant arhitect proiectant SRL Angion 

11. Morari  Piotr M 1987 s.Mereni PP USB bucătar administrator SRL Gastro MArket 

12. Patrașanu  Natalia F 1972 s.Mereni PP USB Contabil contabil-șef SRL Mercauto 

13. Ignat Victor M 1986 s.Mereni PP USB inginer Administra 

tor 

SRL Videsian Studio 

14. Craciun Galina F 1966 s.Mereni PP USB zootehnici 

an 

- - 

15. Buga Dumitru M 2001 s.Mereni PP USB - student - 

16. Doloșcan  Mihaela F 2000 s.Floreni PP USB - student - 

17. Hîncu Mădălina F 2000 s.Floreni PP USB - student - 

 


