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ALEGERI LOCALE NOI
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cu privire la cererea de inregistr^re 
^ 

dlui Verejanu Pavel
in calitate de candidat la funcfia de primar,

desemnat de citre Partidul Politic "$OR" a simbolului electoral

2l aprilie2}lS nr. 13

La 17 aprilie 2018, dl Verejanu Pavel, candidat la funcfia de primar al municipiului mun.Bdlli,

desemnat de cdtre Partidului Politic "$OR", a depus la Consiliul electoral al circumscripliei electorale

municipale Bflfi nr. 2 demersul de inregistrare in calitate de candidat pentru funcfia de primar la alegerile

locale noi din 20 mai 2018, cu urmdtoarele documente anexate:

a) procesul-verbal al gedinlei Biroului Permanent Central al Partidului Politic "$OR" nr.l8 din

04.04.2018;
b) datele biografice ale candidatului;
c) declarafia candidatului privind consimf[mintul de a candida la alegerile pentru funcfia de

primar, confinind gi declarafia pe propria rispundere despre lipsa interdicliilor legale/judecdtore9ti de a

candida;
d) declarafia de avere gi interese personale a candidatului pentru ultimii doi ani anteriori anului in

care se desfrgoara alegerile, in conformitate cu Legea privind declararea averii gi a intereselor personale;

e) declara(ia privind abandonarea (suspendarea), pe termenul mandatului, a funcfiilor
incompatibile cu funcJia de primar

f) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu figa de insolire;
La setul de documente prezentat Consiliului electoral al circumscripfiei electorale municipale

Bllli nr. 2 este anexat simbolul electoral al candidatului in vederea imprimdrii in buletinul de vot.

Ulterior, la data de 18.04.2018 de cdtre Autoritatea Nafionald de Integritate a fost prezentatd

informafia referitor la faptul ci dl Verejanu Pavel, nu a fost subiect al verificdrilor efectuate de CNI
(actualmente ANI) gi cd Autoritatea nu dispune de careva informalii despre posibila implicare a acestuia

in activitdli contrare intereselor publice.
Materialele depuse au fost verificate gi s-a constatat cL acestea corespund rigorilor Codului

electoral.
in temeiul art.46,49, 136 gi in Codul electoral nr.138I-XIII din 21 noiembrie 1997, Consiliul

electoral al circumscriplieielectorale mun. Bdlfi nr.2 hotdr6gte:

1. Se inregistreazd dl Verejanu Pavel, in calitate de candidat la funcfia de primar din partea

Partidului Politic "$OR" pentru alegerile locale noi din 20 mai 2018.

2. Se inregistreazl simbolul electoral pentru imprimare in buletinul de vot la alegerile pentru

funcfia de primar.
3.Prezenta hotirire intr[ in vigoare Ia data adoptdrii i se transmite spre informare Comisiei

Electorale Centrale.
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