CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE
Baimaclia nr.8/_3
ALEGERI LOCALE GENERALE
din 20 octombrie 2019

HOTARiRE
cu privire la cererea de inregistrare la l'uncfia primar a concurentului electorol Gheorghe
Caradjov desemnat de cltre Partidul Politic ,,Partidul Socialigtilor din Republica

Moldova"
din

16

septembrie

2019

nr.5

La data de zece septembrie 2019, Comitetul Executiv Politic al Partidului Politic
,,Partidul Socialigtilor din Republica Moldova" a depus la Consiliul electoral al circumscripliei
electorale Baimaclia nr. 3 demersul privind inregistrarea la func{ia primar a concurentului
electorol Caradjov Gheorghe desemnat de cltre Partidul Politic ,,Partidul Socialiqtilor din
Republica Moldova" cu urmdtoarele documente anexate:
a) procesul-verbal al gedinfei Comitetul Executiv Politic al Partidului politic ,,partidul
Socialigtilor din Republica Moldova" privind desemnat Carad.jov Gheorghe candidat la funclia
de /primar a comunei Baimaclia.
c) datele biografice ale candidalilor;
d) declaraliile candidatilor privind consimldmintul de a candida la alegerile pentru funclia
de consilier, con!inind 9i declaraliile pe propria rdspundere despre lipsa interdicliilor
legale/.judecatoreqti de a candidal
e) declaraliile de avere gi interese personale ale cancli<Jatilor pentru r-rltimii doi ani
anteriori anului in care se desfbqoara alegerile. in conlbrmitate cu l,egea privind declararea averii
gi a intereselor personale;
f) declaragia pe propria rdspundere privind inexistenla restricliilor legale/judecdtoreEti de
a candida sau ocupa funclii publice Ei inexistenta actelor de constatare ramase definitive
referitoare la regimul declardrii averilor qi intereselor personale, la stdrile de incompatibilitate qi
la confiscarea averii ne.iustificate, acte care nu sint prescrise;
g) copiile de pe actele de identitate ale candidafilor, cu figa de insolire;
h) declaraliile despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, din funcliile ocupate *;
i) demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ in consiliul
electoral de circumscriplie* *.
Materialele depuse au fost verificate qi corespund rigorilor Codului electoral.
in temeiul art. 15, art.46,art.4g,art. 136;i art. l:7 Oin Codul elecroral nr,l3gl-XIII din
2l noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripliei electorale Baimaclia nr.3 hotiriqte:
I' Se inregistreazd la funcfia de primar concurentul electorol Caradjov Gheorghe
desemnat de citre Partidul Politic ,,Partidul Socialir;tilor din Republica Moldova"
pentru alegerile locale generale din 20. 10.2019.
2.Prezenta hotarire intra in vigoare la data adoptarii gi se se aduce la cunogtinta publica la sediul
organului electoral.
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