
COMISIA BLECTORALA CENTRALA
A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE
UNINOMINALE nr. 39, com. S5rata-GalbenI

ALEGERI PARLAMENTARE
din 24 februarie 2019

HOTARiRE
cu privire la cererea de inregistrare a grupului de inifiativl pentru sus{inerea

candidatului la funcfia de deputat in parlamentul Republicii Moldova

d|'MOTPAN Chiril din partea Blocului electoral ACUM Platforma DA gi pAS

in circumscrip{ia electoralr uninominali nr. 39, com. Sirata-Galbeni

nr. 08 din 30 decembrie 2018

La data de 29 decembrie 201 8, dl MOTPAN Chiril , a depus cererea privind inregistrarea

grupului de iniliativd pentru susjinerea sa in calitate de candidat la funclia de deputat in
Parlamentul Republicii Moldova in circumscriplia electoral6 uninominald nr. 39. Sirata-
Galbeni, insolitd de urmdtoarele documente:

l. Procesul-verbal al gedinlei nr.39 din 26 decembrie 2018 al Consiliului politic al
electoralACUM Platforma DA 9i pAS 6 file

2. Lista membrilor grirpului de initiativd.
3. Copia de pe actul de identitate al candidatului.
4' Copia Acordului de constituire a Blocului electoral "ACUM Platforma DA gi pAS', semnat
la 16 decembrie 2018;
5. Copia Hotdririi.Comisiei Electorale Centrale de inregistrare a Blocului electoral ,,ACUM
Platforma DA gi PAS" 9i a simbolului electoral - 2 file

Potrivit procesului-verbal, la data de 26 decembrie 2018, a avut loc Eedinfa de constituire
a grupului de iniliativd pentru sus{inerea candidatului la funcfia de depuiat, iar in calitate de
conducdtor al grupului de iniqiativd a fost ares dr valeriu BoBRov.

In cadrul examindrii listei membrilor grupului de iniliativa pentru suslinerea dlui
MOTPAN Chirit in calitate de candidat la funclia de deputat din partea Blocului electoral
"ACUM Platforma DA 9i PAS", s-a stabilit c6 cele 09 persoane propuse in calitate de membri ai
grupului de inifiativd intrunesc cerin{ele legale pentru inregistrare.

Examinind celelalte documentele prezentate, Consiliul electoral de circumscriplie constat6
cd acestea au fost intocmite cu respectarea cerinlelor legale stabilite in acest sens.

Blocului



. intemeiulart.29,art.46,arl.85, art.87 din Codulelectoral nr.l38l-XIII din2l noiembrie
1997 9i pct. 19, pct.22 din Regulamentul privind particularitdlile de desemnare gi inregistrare a
candidalilor la funcfia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hot6rirea
Comisiei Electorale Centrale nr. l73l din 3 iulie 2018, Consiliul electoial al clrcumscripliei
electorale uninominale nr.39 com. Sdrata-Galbeni h o t d r d g t e:

l. Se inregistreazd, grupul de iniliativi in num[r de 09 persoane (conform anexei), pentru
colectarea semndturilor in vederea suslinerii in calitate de candidat a diui MOTpAN Chiril la
funcfia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, din partea Blocului elictoral ,,ACUM
Platforma DA gi PAS", in circumscriplia electorald uninominala nr.39 com. Sdrata-Galben6.

2. Se confirmd in calitate de conducdtor al grupului de iniliativa dl Valeriu BOBROV.
3. Grupul de iniliativd va colecta semndturile susfinatorilor pind la data de24 ianuarie20l9,

in conformitate cu prevederile art. 47 Ei 86 din Codul electoral gi ale capitolului IV din
Regulamentului privind particularitdtile de desemnare gi inregistrare a candidalltor la func{ia de
deputat in Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotarirea Comisiei ELectorale Centrale
nr.1731 din 3 iulie 2018.

, 4.Ptezenta hotdrire intrd in vigoare la data adoptdrii gi se aduce la cunogtinfd publicd.

consiliului electoral
ipfie DUBCEAC Zinaida

iliului electoral
inscripf ie MORARU TOMA Elena



Anexi la

SErata
Galbea6

nr. 39

hotirirea circumscripfia electoral[ uninominali nr. nr.39 com. Strra

nr. 08 din 30 d

LISTA
membrilor grupului de ini{iativd pentru colectarea semniturilor

in vederea sus{inerii dlui MOIPAN Chiril in calitate de candidat la
func{ia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova in

Nr.
d/o

Numele Prenumele

I Bobrov Valeriu

2. -upea Alexei

3. Zaporojanu Victor

4. OVAS serglu

5. Diminet )erglu

6. Paraschiv Petru

7. Darii lonstantin

8. iald Vera

9. Iosanu Vasile


