COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE
UNINOMINALE nr. 15, orapul CALARA$I
str. BiruinJei nr. 1 I I, or. Cdldraqi, Republica Moldova
tel. 102441 2-19-03. 102441 2-22-71. fax. 102441 2-22-71
VA

HOTARIRE
Nr. 9

din 26 decembrie 2018

"Cu privire la cererea de inregistrare a grupului de ini{iativl
pentru sus{inerea candidatului la func{ia de deputat
in Parlamentul Republicii Moldova dlui Ciubuc Nicolae
din partea Partidului Democrat din Moldova
in circumscrip{ia electorall uninominall nr.15, or. CIl5raqi "
La data de 26 decembrie 2018, dnul Ciubuc Nicolae, 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 electorald uninominald nr. 15, or. Cdldraqi, insolitd de
urmdtoarele documente :
l.Extras din procesul-verbal al gedinlei Consiliului Politic Nalional al Partidului Democrat
din Moldovanr.4 din26 decembrie 2018.
2.Listamembrilor grupului de inifiativE.
3. Copia de pe actul de identitate al candidatului.
r'. 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 iniliativ6 pentru susfinerea candidatului la funcfia de deputat, iar in calitate de
conducdtor al grupului de inifiativd a fost ales dnul Aghenie Vasile.
In cadrul examindrii listei membrilor grupului de inifiativ6 pentru susfinerea dlui Ciubuc
Nicolae in calitate de candidat la funclia de deputat din partea Partidului Democrat din Moldova, s-a
stabilit cd cele 6 (qase) persoane propuse in calitate de membri ai grupului de iniliativd intrunesc
cerinlele legale pentru inregistrare.
Examinind celelalte documentele prezentate, Consiliul electoral de circumscriplie constatd
ci acestea au fost intocmite cu respectarea cerinlelor legale stabilite in acest sens.

'

in temeiul art.29, art. 46, art. 85, art. 87 din Codul electoral nr.l38l-XIII din 21 noiembrie

1997 qipct. 19,

pct.22 din Regulamentul privind particularitdtile de desemnare qi inregistrare a candidafilor
la funcfia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotdrirea Comisiei Electorale
Centrale nr. 1731 din 3 iulie 201'8, Consiliul electoral al circumscriptiei electorale uninominale
nr. 1 5, oraqul CdlSraqi,

HOTARAgTE:
1.

Se inregistreazd grupul de initiativi in numir de 6 persoane (conform anexei), pentru
colectarea semndturilor in vederea susfinerii in calitate de candidat a dlui Ciubuc Nicolae la
funclia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, din partea Partidului Democrat din
Moldova, in circumscriplia electorald uninominald nr. 15, or. Cdldraqi.

2. Se

confirmi in calitate de conducdtor al grupului de inifiativd dnul Aghenie Vasile.

la data de 24 ianuarie 2019,in
conformitate cu prevederile art. 47 qi 86 din Codul electoral qi ale capitolului IV din
Regulamentului privind particularitSlile de desemnare qi inregistrare a candidafilor la funcfia
de deputat in ParlamentulRepublicii Moldova, aprobat prin hotdrirea Comisiei Electorale
Centrale nr.1731 din 3 iulie 2018.

3. Grupul de inifiativd va colecta semndturile suslindtorilor pdnd

4.

in vigoare de la data adoptdrii, fiind adusd la cunogtinld publicd prin
intermediului site-ului: cec.md, Rubrica "Alegeri parlamentare 2019" .
Prezenta hotdrire inh6

Preqedintele Consiliului electoral

Gheorghe V. Iosob

Secretarul Consiliului electoral

Tudor Enachi

AI\.EXA
la

Hotf irea Consiliului electoral

al circumscrip{iei electorale
uninominale, nr.15, or. Cilirapi
nr.9 din 26 decembrie 2018

LISTA
membrilor grupului de inifiativi pentru colectarea semniturilor
in vederea susfinerii dlui Ciubuc Nicolae in calitate de candidat
la funcfia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova
in circumscripfia electorali uninominall nr.15, or. Cillraqi
nr.
2.
3.
4.

Nume, Prpnume
Aehenie Vasile
Anehel Tudor
Chicu Victor
Curmei Efim

t.

Grosi.r

6.

Rata Vasile

1.

Mihail

Calitatea detinuti
conducdtor
membru
membru
membru
membru
membru

