
COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A REPUBLICI MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE

CANTEMIR nr. 42

ALEGERILE PARLAMENTARE
(tipul suutinului)

24 februarie 2019
ta desJdsurdrii scrutinului)

HOTARiRE
cu privire la cererea de inregistrare a dnei Bacalu Elena in calitate de candidat la func{ia

de deputat pentru circumscripfia electorall uninominall
Cantemir nr.42,

(denumirea Si numdrul circumscripliei electorale uninominale)
a simbolului electoral gi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ in

Consiliul electoral al circumscripfiei electorale Cantemir nr.42

nr.6ll din 01 ianuarie 2018

La data de 27 decembrie 2018, dna Bacalu Elena, desemnat de cdtre Partidul Democrat
din Moldova a depus la Consiliul electoral al circumscripliei electorale Cantemir nr. 42
demersul privind inregistrare in calitate de candidat la funclia de deputat pentru circumscriplia
electorald uninominald Cantemir, nr. 42,Ia alegerile parlamentare ,

cuurmdtoar"t"ao"u {filT::;#;*'criptiei) 
(ategeritepartamentare)

a) liste de subscriplie completate, in numdr de 16 file, care contin semndturile a 444 d,e
sustindtori;

b) datele biografice ale candidatului;
c) declaratia candidatului privind consimldmintul de a candida la alegerile pentru funclia

de deputat in circumscriplia electorald uninominald, conlinind gi declaralia pe propria raspundere
despre lipsa interdicfiilor legale/judecdtoreqti de a candida;

d) declaratia de avere qi interese personale a candidatului pentru ultimii doi ani anteriori
anului in care se desfEqoari alegerile, in conformitate cu Legea privind declararea averii gi a
intereselor personale;

e) certificatul de integritate, eliberat, in condiliile legii, de cdtre Autoritatea Nalionald de
Integritate;

f) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu figa de inso{ire;
g) demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al

candidatului in consiliul electoral de circumscriplie Cantemir nr.42.
in calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului in consiliul electoral

de circumscrip{ie a fost desemnat dl Calmic Vladimir.
Materialele depuse au fost verificate gi corespund rigorilor Codului electoral.
in temeiul art, 15, art.46-49, art.84, art. S5-82 ain CoOul electoral nr.1381-XIII din 2l

noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripfiei electorale Cantemir r:rr.42hotdr6qte:
1. Se inregistreazd dna Bacalu Elena in calitate de candidat la funcfia de deputat in

circumscriplia electorald uninominald Cantemir m.42 din partea Partidul Democrat
din Moldova pentru alegerile parlamentare din data de 24 februarie 2019.



2. Se confirm6 in calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ in Consiliul electoral
al circumscripliei electorale Cantemir nr.42, pentru perioada campaniei electorale, dl Calmic
Vladimir.

3. Prezenta hotdrire intrl in vigoare la data adoptdrii qi se se aduce la cunoqtinld public6.

Pregedintele consiliului electoral
Danalachi Aneela

numele, prenumele

consiliului electoral
Co$er Natalia
numele, prenumele


