
13.06.2018 cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Sîngera, municipiul Chişinău | Comisia Electorală Centrală a…

http://cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=21982&l=ro 1/3

    Prima pagină   |   Harta site-ului   |   Flux RSS    |   Contacte   |   Text size: A A A A   Română  

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

DESPRE CECDESPRE CEC

PrezentarePrezentare

Componenţa ComisieiComponenţa Comisiei

Aparatul CECAparatul CEC

Plan strategic CEC / RapoartePlan strategic CEC / Rapoarte

Rapoarte evenimenteRapoarte evenimente

Competenţa Comisiei ElectoraleCompetenţa Comisiei Electorale
CentraleCentrale

ACTUALITĂȚIACTUALITĂȚI

Noutăţi şi evenimenteNoutăţi şi evenimente

Şedinţe / Procese-verbaleŞedinţe / Procese-verbale

Achiziţii publiceAchiziţii publice

Funcții vacanteFuncții vacante

BAZA LEGALĂBAZA LEGALĂ

LegiLegi

HotărîriHotărîri

RegulamenteRegulamente

InstrucțiuniInstrucțiuni

Alte acteAlte acte

ALEGERI ŞI REFERENDUMURIALEGERI ŞI REFERENDUMURI

Alegeri prezidentialeAlegeri prezidentiale

Alegeri parlamentareAlegeri parlamentare

ReferendumuriReferendumuri

Alegeri localeAlegeri locale

Alegeri locale noiAlegeri locale noi

MASS-MEDIAMASS-MEDIA

Comunicate de presăComunicate de presă

Apariții în presăApariții în presă

Galerie FotoGalerie Foto

Galerie VideoGalerie Video

Nr. 1588 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în
Consiliul orăşenesc Sîngera, municipiul Chişinău
Publicat: 04.05.2018   

Share

HotărîriHotărîri

Alte Alte HotărîriHotărîri

Publicat: 12.06.2018   

Publicat: 12.06.2018   

Prima pagină  »  Hotărîri

H O T Ă R Î R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul orăşenesc Sîngera, municipiul Chişinău

 

La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Panuţa Pavel ales pe lista Partidului Politic
„Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul orăşenesc Sîngera, municipiul Chişinău, precum și documentele
necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul
orăşenesc Sîngera îi revine candidatului supleant Dologan Dmitrii de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din
Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Botanica, municipiul Chişinău, din 26 iunie 2015.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997,
art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu
pct. 23 şi pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Panuţa Pavel ales pe lista Partidului Politic „Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul orăşenesc Sîngera.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Sîngera, municipiul Chişinău, candidatului supleant Dologan
Dmitrii de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.

3. Se preavizează consilierul Dologan Dmitrii asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării
de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Alina RUSSU

 

Secretarul 
Comisiei Electorale Centrale                                                                   Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 04 mai 2018

Nr. 1588

 

 

 

 

Caută documente

Nr. 1701 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciocîlteni, raionul Orhei

Nr. 1700 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrîta, raionul Dubăsari
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Nr. 1699 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Păulești, raionul Călărași

Nr. 1698 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boșcana, raionul Criuleni

Nr. 1697 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pererita, raionul Briceni

Nr. 1696 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Iordanovca, raionul Basarabeasca

Nr. 1695 - pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la activitatea persoanelor de încredere
ale concurenților electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 din 12 decembrie 2006

Nr. 1694 - pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind statutul observatorilor şi procedura de
acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006

Nr. 1693 - cu privire la încheierea perioadei de convocare a membrului Comisiei Electorale Centrale care nu
activează permanent

Nr. 1692 - cu privire la dizolvarea unor consilii electorale de circumscripţie

Nr. 1691 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia

Nr. 1690 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chiștelnița, raionul Telenești

Nr. 1689 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Filipeni, raionul Leova

Nr. 1688 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țipala, raionul Ialoveni

Nr. 1687 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mereşeni, raionul Hînceşti

Nr. 1686 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Floreşti

Nr. 1685 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Criuleni, raionul Criuleni

Nr. 1684 - cu privire la aprobarea avizului asupra amendamentului la proiectul de lege nr. 17 din 30 ianuarie 2018
pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

Nr. 1683 - cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală pentru turul doi al
alegerilor primarului general al municipiului Chișinău din 3 iunie 2018, la situația din 1 iunie 2018 

Nr. 1682 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hînceşti
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