
COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE

ORA$ENE$TI CUPCINI nr. 16/2, RAIONUL EDINET

ALEGERI LOCALE NOI

21 noiembrie202l

HOTARiRE

cu privire la cererea de inregistrare dlui Ivan $irchin in calitate de candidat

independentlafuncfiadeprimaraloraquluiCupcini

din 0,28" octombrie 2021 nr'25

La data de ,.22" octombrie 202I, dnul Ivan $irchin, candidat la funclia de

primar al oraEului Cupcini, raionul Edine!, a depus la Consiliul electoral al

circumscripfiei electorale orlqeneqti Cupcini nr. 1612 demersul privind inregistrarea in

calitate de candidat independent pentru func{ia de primar la alegerile locale noi din 21

noiembrie 202I. cu urmdtoarele documente anexate:

a) liste de subscriplie completate in numdr de 15 file, care con{in semndturile a

450 de susfindtori;

b) datele biografice ale candidatului;

cj declaralia-candidatului privind consimldm6ntul de a candida la alegerile pentru

func{ia de primar, conlinAnd qi declaralia pe propria rdspundere despre lipsa

interdicliilor legale/judec[toreqti de a candida;

d) declaralia ie avere Ei interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani

anteriori anului in care se desfbqo ard alegetile, in conformitate cu Legea privind

declararea averii qi a intereselor personale;

0 declaralia pe propria rdspundere privind inexistenfa restricliilor

legale/judec6toreqti de- a candida sau ocupa funclii publice Ei inexistenla actelor de

constatare ri,mase definitive referitoare la regimul declarSrii averilor qi intereselor

personale, la st6rile de incompatibilitate qi la confiscarea averii nejustificate, acte care

nu s0nt prescrise;

h) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fiqa de insolire'

s-a constatat cd acestea sunt intocmite

138 din Codul electoral, iar in urma

valabilitatea unui numSr de 326 de

de un numdr mai mic de 5 la sutd din

Edine{.

materialele depuse qi s-a constatat c6

in urma verificdrii listelor de subscriplie

conform prevederilor art. 47, art. 48 9i art'

verificirii, a notei informative, s-a confirmat

semndturi, prin urmare, candidatul este susfinut

numdrul alegltorilor din oraqul Cupcini, raionul

Totodatd au fost examinate qi celelalte

acestea corespund rigorilor Codului electoral'



in temeiul art. 15,46-49,136 qi 138 din Codul electoral nr.1381/1997, Consiliul
electoral al circumscrip{iei electorale orlqene;ti Cupcini nr.l6l2, raionul Edine!
hotdr6gte:

1. Se refvzl inregistrarea dnul Ivan $irchin in calitate de candidat

independent la func{ia de primar pentru alegerile locale noi din 2l
noiembrie 2021.

2. Prezenta hotdr6re intrl in vigoare ta data adoptlrii qi se transmite spre

informare Comisiei Electorale Centrale.

Preqedintele consiliului
electoral de circumscrip{ie Natalia STANISOR

Nina LITVINA


