
COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE
UNINOMINALE nr. 39, com. Sdrata-Galbeni

ALEGERI PARLAMENTARE
din 24 februarie 2019

HOTARiRE
cu privire la cererea de inregistra're a grupului de inifiativi pentru sustinerea

candidatului la func{ia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova

dl TERENTE Victor din partea Partidului Politic,$OR"

in CifgUnpgliptia electorall uninominal5 nr. 39, com. Sirata-Galbend

nr. 07 din 28 decembrie 2018

La data de 28 decembrie 201 8, dl TERENTE Victor, a depus cererea privind inregistrarea

grupului de iniliativd pentru sus{inerea sa in calitate de candidat la funclia de deputat in

Parlamentul Republicii Moldova in circumscrip{ia electoral6 uninominal6 nr. 39, S[rata-

GalbenI, insotitd de urm[toarele documente:

l. Procesul-verbal al gedin{ei nr.39 din 26 decembrie 2018 al $edinlei Biroului Permanent

CentralPartidului Politic ,,$OR" I file
2. Lista membrilor grupului de iniliativ6.
3. Copia de pe actul de identitate al candidatului.
4, Statutul gi certificatul de inregistrare, in copie autentificatd prin gtampila partidului politic'

Potrivit procesului-verbal, la data de 26 decembrie 2018, a avut loc gedinla de constituire

a grupului de iniliativd pentru suslinerea candidatului la funclia de deputat, iar in calitate de

conducdtor al grupului de iniliativd a fost ales dl PROZOROVSCHI Petru.

in cadiul- examin6rii listei membrilor grupului de iniliativd pentru susfinerea dlui

TERENTE Victor in calitate de candidat la funclia de deputat din partea Partidului Politic

,,$OR", s-a stabilit c[ cele l'0 persoane propuse in calitate de membri ai grupului de inifiativd

intrunesc cerinfele legale pentru inregistrare.
Examinind celelalte documentele prezentate, Consiliul electoral de circumscriplie constat6

cd acestea au fost intocmite cu respectarea cerinfelor legale stabilite in acest sens.

in temeiul art.29,art.46, aft. 85, art.87 din Codul electoral nr.l38l-XIII din 2l noiembrie

1997 gipct. 19, pct.22 din Regulamentul privind particularitalile de desemnare 9i inregistrare a

candidalilor la func{ia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotdrirea



Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018, Consiliul electoral al circumscripliei

electorale uninominale nr.39 com. Sirata-Galbeni h o t 6 r 6 q t e:

1. Se inregistreazd grupul de iniliativd in numdr de l0 persoane (conform anexei), pentru

colectarea semnflturilor in vederea sustinerii in calitate de candidat a dlui TERENTE Victor la

funclia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, din partea Partidului Politic ,,$OR", in

circumscriplia electoralS uninominal6 nr.39 com' Sdrata-Galben5.

2. Se confirmd in calitate de conducbtor al grupului de iniliativa dl PROZOROVSCHI

Petru.
3. Grupul de iniliativd va colecta semndturile suslindtorilor pin6 la data de 24 ianuarie2019,

in conformitate cu prevederile art. 47 ;i 86 din Codul electoral gi ale capitolului IV din

Regulamentului privind particularitatile de desemnare ;i inregistrare a candidalilor la funclia de

deputbt in Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotdrirea Comisiei Electorale Centrale

nr.I73l din 3 iulie 2018.
4.Prezentahotarire intr[ in vigoare la data adoptarii gi se aduce la cunogtinli publicd.

consiliului electoral
DUBCEAC Zinaida

iliului electoral
rip(ie MORARU TOMA Elena



hotlrirea circumscripfia electorali uninominall nr. nr.39 com. SIrata-Galbeni

nr. 07 din 28 decembrie 2018

LISTA
membrilor grupului de ini{iativd pentru colectarea semniturilor

in vederea sus{inerii dlui TERENTE Victor in calitate de candidat la

funcfia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova in

Nr.
d/o

Numele Prenumele

I Prozorovschii Petru

2. res Grigore

a
J. Sirbu Nicolae

4. Sulereanu \,latalia

5. Flargtea lena

6. Neghina Gheorghe

7. Bologan Andrei

8. Medoni Gheorghe

9. Rusu Mihail

10. Unsureanu Iachim


