COMISIA ELECTORALA CENTRALA
AREPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE
FLORE$TI nr.8
pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019

HOTARIRE
cu privire la cererea de inregistrare a dlui Groza Sergiu in calitate de candidat la functia de
deputat pentru circumscriplia electoral5 uninominald Floregti nr. 8
gi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ in Consiliul electoral al

crrcumscrintiei electorale Floresti nr. 8
din 01 ianuarie 2019

nr. 13

La data de 28 decembrie 20i8, dl Groza Sergiu , desemnat de cdtre Partidul Politic
"Partidul Socialiqtilor din Republica Moldova" a depus la Consiliul electoral al circumscripliei
electorale Floregti nr. 8 demersul privind inregistrarea in calitate de candidat la funcJia de
deputat pentru circumscrip{ia electorali uninominald Floregti, nr. 8, la alegerile Parlamentului
Republii Moldova din 24 februarie 2019, cu urmdtoarele documente anexate:
a) liste de subscriplie completate, in numdr de 33 file, care conlin semndturi valabile a
suslindtori;
b) datele biografice ale candidatului;
c) declaralia candidatului privind consimldmintul de a candida la alegerile pentru funclia
de deputat in circumscriplia electoralb uninominald, conlinind qi declaralia pe propria
rbspundere despre lipsa interdictiilor legale/judecdtoreqti de a candida;
d) declaralia de avere Ei interese personale ale candidatului pentru ultimii doi ani,
anteriori anului in care se desfrgoard alegerile. in conformitate cu Legea privind declararea
averii qi a intereselor personale,
e) ce(ificatul de integritate, eliberat, in condiliile legii, de cdtre Autoritatea Nalionald de
Integritate;
f) copia de pe actul de identitate aL candidatului, cu fiqa de insojire;
g) demersul privind desannarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al
candidatului in consiliul electoral de circumscriptie.
in calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului in consiliul
electoral de circumscriplie a fost desemnat dl Rusu Gheorghe.
Materialele depuse au fost verificate gi corespund rigorilor Codului electoral.
81 8 de

in temeiul art. 15, art. 46-49, art. 84, art. 85-87 din Codul electoral, nr.13 81-XIII din
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscrip{iei electorale Floreqti nr. 8 hotdrigte:
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1. Se inregistreazd dl Groza Sergiu in calitate de candidat la funclia de deputat in circumscriplia
electorall uninominald Floregti nr. 8, din partea Partidului Politic "Partidul Socialigtilor din
Republica Moldova", pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019

2.. Se confim.rd in calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ in Consiliul electoral
Rusu
Gheorghe.

al circumscripliei electorale Floregti nr .8, ptrtru perioada campaniei electorale, dl
3. Prezenta hotdfre

intri in vigoare la data; adopt?irii

qi se se aduce la cunoqtinji publicd.

Pregedintele consiliului electoral
,de

circumscriplie

Secretarul consiliului electoral
de circumscriplie

:l

Nicolae Catrruc

Diana Pantaz

