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HOTARIRE
Nr. 8

din26 decembrie 2018

"Cu privire la cererea de inregistrare a grupului de ini{iativi
pentru susfinerea candidatului la funcfia de deputat
in Parlamentul Republicii Moldova dlui Bolea $tefan
din partea Partidului Politic "Partidul Socialiqtilor din Republica Moldova"
in circumscripfia electorali uninominali nr.15, or. CiliraEi "

La data de 26 decembrie 2018, dnul Bolea $tefan, a depus cererea privind inregistrarea
grupului de iniliativd pentru susfinerea sa in calitate de candidat la funcfia de deputat in Parlamentul
Republicii Moldova in circumscriplia electoralS uninominald nr. 15, or. Cdldraqi, insolitd de
urmdtoarele documente :
1. Procesul-verbal al qedinlei Consiliului republican al Partidului Politic "Partidul
Socialiqtilor din Republica Moldova" nr.6 / 15 din 26 decembrie 2018.
2.Lista membrilor grupului de iniliativd.
3. Copia de pe actul de identitate al candidatului.
y'. Statutul gi certificatul de inregistrare, in copie autentificatd prin qtampila partidului politic.

,

Potrivit procesului-verbal, la data de 26 decembrie 2018, a avut loc qedinla de constituire a
grupului de iniliativd pentru suslinerea candidatului la funclia de deputat, iar in calitate de
conducdtor al grupului de iniliativi a fost aleasd dna Balaban Valentina.
In cadrul examindrii listei membrilor grupului de iniliativd pentru suslinerea dlui Bolea
$tefan in calitate de candidat la funcfia de deputat din partea Partidului Politic "Partidul
Socialigtilor din Republica Moldova", s-a stabilit ci cele l0 (zece) persoane propuse in calitate de
membri ai grupului de iniliativd intrunesc cerinfele legale pentru inregistrare.
Examinind celelalte documentele prezentate, Consiliul electoral de circumscriplie constatd
ci acestea au fost intocmite cu respectarea cerinfelor legale stabilite in acest sens.

1,997 qi

ln temeiul art.29, art. 46, art. 85, art. 87 din Codul electoral nr.138I-XIII din 21 noiembrie
pct. 19,

pct.22 din Regulamentul privind particularitdlile de desemnare Ei inregistrare a candidafilor
la func{ia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotdrirea Comisiei Electorale
Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018, Consiliul electoral al circumscriptiei electorale uninominale
nr. I 5, oraqul Cdl[ragi,

HorARAgrE:
1.

Se inregistreazl grupul de iniliativd in numdr de 10 persoane (conform anexei), pentru
colectarea semndturilor in vederea susfinerii in calitate de candidat a dlui Bolea $tefan la
funcfia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, din partea Partidului Politic';Pattidul
Socialigtilor din Republica Moldova", in circumscripfia electorald uninominal[ nr. 15, or.
Cdldraqi.

2. Se confirmd in calitate de conducdtor al grupului de

inifiativi

dna Balaban Valentina.

iniliativi va colecta semndturile sustindtorilor p6nd la data de 24 ianuarie2llg,in
conformitate cu prevederile art. 47 qi 86 din Codul electoral Ei ale capitolului IV din

3. Grupul de

Regulamentului privind particularit[file de desemnare gi inregistrare a candidalilor la funcfia
de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotdrirea Comisiei Electorale
Centrale nr.1731 din 3 iulie 2018.
4,

Prczenta hotdrire intr6 in vigoare de la data adoptdrii, fiind adusd la cunoqtintd publicd prin
intermediului site-ului : cec.md, Rubrica "Ale geri parlamentar e 20 19" .

Pregedintele Consiliului electoral

Gheorghe V. Iosob

Secretarul Consiliului electoral

Tudor Enachi

ANEXA
la

Hotf irea Consiliului electoral

al circumscripf iei electorale
uninominale, nr.15, or. Cilirasi
nr.8 din 26 decembrie 2018

LISTA
membrilor grupului de inifiativi pentru colectarea semniturilor
in vederea susfinerii dlui Bolea $tefan in calitate de candidat
la funcfia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova
in circumscripfia electoralfl uninominali nr.l.5, or. Ciliraqi

nr.
1.

)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Nume, Prenume
Balaban Valentina
Baxanean Tatiana
Poiand Valeriu
Istrati Gheorshe
Beienari Serehei
Ahindovschii Anatoli
Malanciuc Nieolae
Iepuras Tatiana
Pruteanu Nicanor
Badarev Ivan

Calitatea detinut[
conducdtor
membru
membru
membru
membru
membru
membru
membru
membru
membru

