
COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAT AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE
MUNICIPALE BAlTrnr.2

ALEGERI LOCALE NOI

HOTARIRE

cu privire la cererea de inregistrare a dlui Grigoriqin Nicolai
in calitate de candidat la funcfia de primar,

desemnat de cltre Partidul Politic "Partidul Nostru" a simbolului electoral

2l aprilie2}lS nr' 14

La 18 aprilie 2018, dl Grigorigin Nicolai, candidat la funclia de primar al municipiului Bdlfi,

desemnat de cdtre Partidul Politic "Partidul Nostru", a depus la Consiliul electoral al circumscrip{iei

electorale municipal Bllfi nr. 2 demersul de inregistrare in calitate de candidat pentru funcfia de primar la

alegerile locale noi din 20 mai 2018, cu urmitoarele documente anexate:

a) procesul-verbalnr.2I din 11 aprilie 2018 al gedinfei Consiliului Nafional al Partidului Politic

"Partidul Nostru";
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 r[spundere despre lipsa interdicJiilor legale/judecdtoreqti de a

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

care se desftqoari alegerile, in conformitate cu Legeaprivind declararea averii gi a intereselor personale;

e) declarafia privind abandonarea (suspendarea), pe termenul mandatului, a functiilor
incompatibile cu functia de primar

f) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu figa de insotire;
g) declaralie despre suspendarea, in perioada electorald din funclia incopatibilS de concurent

electoral in conformitate cu prevederile art.l3 alin. (3) din Codul electoral.

La setul de documente prezentat Consiliului electoral al circumscripliei electorale municipal Bbl{i

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

Ulterior, la data de 19.04.2018 de citre Autoritatea Na{ional[ de Integritate a fost prezentatd

informalia referitor la faptul ci dl Grigorigin Nicolai nu a fost subiect al verificdrilor efectuate de CNI
(actualmente ANI) gi c[ Autoritatea nu dispune de careva informafii despre posibila implicare a acestuia

in activitifi contrare intereselor publice.
Materialele depuse au fost verificate gi s-a constatat cd 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 circumscripfiei electorale municipale Bdlli nr.2 ho t d r I I t e:

1. Se inregistreazd dl Grigorigin Nicolai in calitate de candidat la funcfia de primar din partea

Partidului Politic "Partidul Nostru", pentru alegerile locale noi din 20 mai 2018.
2. Se inregistreazi simbolul electoral pentru imprimare in buletinul de vot la alegerile pentru

functia de primar.
3. Prezenta hotdrire

Electorale Centrale.

Pregedintele Consiliului
electoral al circumscripliei

intrd in vigoare la data adoptdrii gi se transmite spre informare Comisiei

electorale municipale Bdlli nr.2

Secretarul Consiliului
electoral al circumscripfiei

numele, prenumele
ipale Bdl{i nr.2


