
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 
A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE 
UNINOMINALE nr. 3 EDINEŢ

ALEGERI PARLAMENTARE 
din 24 februarie 2019

HOTĂRÎRE
cu privire la cererea de înregistrare dlui Sîrbu Oleg în calitate de candidat 

la funcţia de deputat pentru circumscripţia electorală uninominală nr. 3 Edineţ

nr. 6 din 28 decembrie 2018

La data de 2 decembrie 2018, dl Sîrbu Oleg, desemnat de către Partidul Democrat din 
Moldova, a depus la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 3 Edineţ 
demersul privind înregistrarea în calitate de candidat la funcţia de deputat în circumscripţia electorală 
uninominală nr. 3 Edineţ, alegerile Parlamentului Republicii Moldova, cu următoarele documente 
anexate:

1. Listele de subscripţie în număr de 35 file, care conţin semnăturile a 995 de susţinători.
2. Datele biografice ale candidatului.
3. Declaraţia candidatului privind consimţământul de a candida la alegerile pentru funcţia de 

deputat în circumscripţia electorală uninominală nr. 3 Edineţ, alegerile Parlamentului din 24 
februarie 2019, conţinând şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor 
legale/judecătoreşti de a candida.

4. Declaraţia despre avere şi interese personale a candidatului pentru ultimii doi ani anteriori anului 
în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii şi a intereselor 
personale.

5. Certificatul de Integritate, eliberat în condiţiile legii, de către Autoritatea Naţională de Integritate.
6. Copia de pe actul de identitate al candidatului.
7. Declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, din funcţia ocupată.

Materialele depuse au fost verificate şi corespund rigorilor Codului electoral.

în temeiul art. 15, art. 46-49, art. 84-87 din Codul electoral nr,1381-XlIl din 21 noiembrie
1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 3 Edineţ h o t ă r ă ş t e :

1. Se înregistrează dl Sîrbu Oleg în calitate de candidat la funcţia de deputat pentru circumscripţia 
electorală uninominală nr. 3 Edineţ, din partea Partidului Democrat din Moldova, pentru 
alegerile Parlamentului Republicii Moldov^ din 24 februarie 2019.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se aduce la cunoştinţă publică.

Preşedintele consiliului electoral
de circumscripţie
L.Ş.
Secretarul consiliului electoral 
de circumscripţie Valentina CAMINSCHI
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