
 

 

Anexa nr.1 

 

Către: 

Comisia Electorală Centrală 

 
 

 

 

Sesizare 

 

Prin prezenta, ________________________________________, vă informăm asupra stării de  
                                                (persoana, instituția, funcția) 

 

incompatibilitate în care se află consilierul ___________________________, fiind angajat la  
          (numele, prenumele consilierului, fracţiunea) 

 

______________________________________________________________________.  
                                             (instituția, întreprinderea, organizația) 

 

La prezenta sesizare, anexăm următoarele documente doveditoare: 

1) _______________________ 

2) ________________________ 

3) ________________________ 

 

 

 

 

_____ ______________                                             ___________________ 
                           (data)                           (semnătura) 
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Anexa nr. 2 
 

Comisia Electorală Centrală 

 

DECLARAŢIE * 

 
         Subsemnatul(a), ______________________________ , candidat supleant pe lista 

(prenumele, numele) 

______________________________________________, îmi dau consimţămîntul  
(denumirea partidului, blocului electoral, altei organizaţiei social-politice) 

 

de a mi se atribui mandatul vacant de consilier în Consiliul sătesc (comunal), orăşenesc 

(municipal), raional ______________________________________________________. 
                              (denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia) 

 

 

 

 
La completarea prezentei declaraţii, sînt de acord ca datele înscrise să fie utilizate pentru 

obţinerea de informaţii suplimentare, stocate în baza de date a CEC, procesate şi verificate în 

vederea iniţierii procedurii de atribuire a mandatului de consilier, elaborării de studii statistice, 

precum şi făcute publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 133 din  08.07.2011 privind 

protecţia datelor cu caracter personal. 

 

___ ______________                                                                ___________________ 
               (data)                                                                                                                   (semnătura) 

   
                     Date de contact: 

_______________________________ 
                                                                                                       nr. telefon serv., dom., mob. 

________________________________________ 
                                                                                               domiciliul 

________________________________________ 
                                                                                                        locul de muncă, funcţia 

 
Parafa de autentificare: 
(se completează în cazul în care declaraţia se depune la Consiliul local): 

  
Prezenta declaraţie este autentificată de către mine, secretarul Consiliului _____________                                                                                                            

______________________________________________________________________.                                                                   
                                             (denumirea localităţii, raionului) 

           
_____________________________                                                         ______________ 
                 (prenumele,numele)                                                                                                                 (semnătura) 

  
                                                                           L.Ş. 

 
___________________________________ 
*Declaraţia se completează personal de candidat. 

 

 
Anexa nr.2 modificată prin hot. CEC nr.1977 din 21.05.2013 
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Anexa nr. 3 

 

ANTETUL AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE 

  

 
Nr. _________ din _____________ 

 

 

 

 

ADEVERINŢĂ 

 

Prin prezenta, se confirmă faptul aflării peste hotarele ţării a candidatului supleant 

_________________________________________________________ 
      (numele, prenumele) 

de pe lista ________________________________________________, căruia i se 
              (denumirea partidului, blocului electoral, altei organizaţiei social-politice) 

 

cuvine atribuirea mandatului vacant de consilier în Consiliul sătesc (comunal), orăşenesc 

(municipal), raional ______________________________________ . 
                              (denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia) 

 
 

 

 

 

    _______________________                ______________           _________________________ 
                      (funcţia)                                                   (semnătura)                                 (numele, prenumele)  
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Anexa nr. 4 

 

Comisia Electorală Centrală 

  
DECLARAŢIE* 

  
Subsemnatul(a), ________________________________ , candidat supleant pe lista 

   (prenumele, numele) 

_____________________________________________________, refuz să mi se atribuie 
            (denumirea partidului, blocului electoral, altei organizaţiei social-politice) 

 

mandatul vacant de consilier în Consiliul sătesc (comunal), orăşenesc (municipal), raional 

______________________________________________________________________, 
(denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, raionului, UTA Găgăuzia) 

 

în legătură cu ___________________________________________________________. 
(motivul) 

 
La completarea prezentei declaraţii, sînt de acord ca datele înscrise să fie utilizate pentru a fi 

procesate şi verificate în vederea elaborării de studii statistice, precum şi făcute publice, cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter 

personal. 

 
_____ _________________                                                            ___________________ 

(data)                                                                                                               (semnătura) 

 

  
Date de contact: 

_______________________________ 
                                                                                                          nr. telefon serv., dom., mob. 

_______________________________ 
                                                                                                       domiciliul 

  
Parafa de autentificare: 
(se completează în cazul în care declaraţia se depune la consiliul local) 

  
Prezenta declaraţie este autentificată de către mine, secretarul Consiliului 
_____________________________________________________________. 
                                  (denumirea localităţii, raionului) 

  

 
__________________                                                                 __________________       
       (prenumele, numele)                                                                                                         (semnătura) 

                               L.Ş. 

 

 

________________________________________ 

* Declaraţia se completează personal de candidat. 
 

 

 
Anexa nr.4 modificată prin hot. CEC nr.1977 din 21.05.2013 
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Anexa nr. 5 

 

ANTETUL AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE 

  

 
Nr. _______ din _____________ 

 

 
Preşedintelui  

Comisiei Electorale Centrale 
 

Domnule Preşedinte, 

 

Prin prezenta, în legătură cu adoptarea deciziei Consiliului sătesc (comunal), orăşenesc 

(municipal), raional _________________________________________ 

                 (denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, 

raionului, UTA Găgăuzia)    

nr.____ din _____________ privind ridicarea înainte de termen a mandatului  

      (data/luna/anul) 

consilierului _________________ de pe lista ___________________________   

   (numele, prenumele)           (denumirea partidului, altei organizaţii 

social-politice) 

 

şi declararea mandatului vacant, vă expediem setul de documente în vederea atribuirii mandatului 

de consilier următorului candidat supleant. 

 

La scrisoare se anexează: 

 

1. Decizia consiliului privind ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier; 

2. Declaraţia candidatului supleant privind consimţămîntul acestuia de a i se atribui mandatul 

vacant de consilier în consiliul respectiv (în original); 

3. După caz, Declaraţia candidatului supleant, căruia i se cuvine atribuirea mandatului vacant 

de consilier, în cazul refuzării de către acesta a mandatului în consiliul respectiv (în original); 

4. După caz, Adeverința primăriei prin care se confirmă aflarea peste hotarele ţării a 

candidatului supleant, căruia i se cuvine atribuirea mandatul vacant de consilier (în original).  

 
            _______________________                ______________           _____________________ 
                              (funcţia)                                                   (semnătura)                              (numele, prenumele) 
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Anexa nr. 6 
 

ANTETUL AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE 

 

D E C I Z I E 

 

 

_________________________    nr. ___________________ 
             (data) 

 

Cu privire la ridicarea înainte de termen 

a unui mandat de consilier 
 

 

Conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Izvoare, 

DECIDE: 

 

1. Se ridică înainte de termen mandatul consilierului __________________, 
         (numele, prenumele) 

ales pe lista ____________________________________________________,   
 (denumirea partidului, blocului electoral, altei organizaţii social-politice ) 

 

în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale 

consiliului. 

 2. Se declară vacant mandatul de consilier în Consiliul comunal Izvoare 

atribuit formaţiunii nominalizate. 

 3. Se propune Comisiei Electorale Centrale de a atribui mandatul de consilier 

în Consiliul comunal Izvoare următorului candidat supleant. 

 4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate. 

 

Preşedintele  

şedinţei      ____________    ______________   
        (semnătura)         (numele, prenumele) 

 

Secretarul consiliului ____________    ________________   
         (semnătura)         (numele, prenumele) 
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Anexa nr.7 

  

Comisia Electorală Centrală 

  
CERERE (de demisie)* 

  

Subsemnatul(a), ______________________________ , consilier în Consiliul sătesc  
(prenumele, numele) 

(comunal), orăşenesc (municipal), raional _____________________________________ 
                                                                                                                           (denumirea localității) 

raionul _______________, ales pe lista ______________________________________,                        
                                                                             (denumirea partidului, blocului electoral, 

________________________________________________________________________ 
                                                   altei organizaţiei social-politice sau mențiunea „candidat independent”) 

 

anunţ depunerea mandatului de consilier și solicit ridicarea acestuia, în legătură cu 

______________________________________________________________________. 

 

La completarea prezentei cereri, sînt de acord ca datele înscrise să fie utilizate pentru a fi 

procesate şi verificate în vederea iniţierii procedurii de ridicare a mandatului de consilier, elaborării 

de studii statistice, precum şi făcute publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 133 din  

08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. 

 

___   ___________                                                                          _________________ 
             (data)                                                                                                                     (semnătura) 

 

 

Date de contact: 

_________________________________ 
                                                                                                               nr. telefon serv., dom., mob. 

_________________________________ 
                                                                                                        domiciliul 

  

Parafa de autentificare: 

(se completează în cazul în care cererea se depune la Consiliul local): 

  

Prezenta cerere este autentificată de către mine, secretarul Consiliului ______________________ 
                                                                                                               (denumirea localității, raionului) 

________________________________________________________________________. 

 

 

_______________________                                                                         __________________ 
          (prenumele, numele)                                                                                                                (semnătura) 

  

                                                                                                         L.Ș. 

_______________________________________ 

 *Cererea se completează personal de consilier. 

 

 

 

 

 
Anexa nr.7 introdusă prin hot. CEC nr.1977 din 21.05.2013 

 
 


