
  

 ALEGERI LOCALE GENERALE 

din 20 octombrie 2019 

 

 HOTĂRÎRE 

cu privire la degrevarea  de atribuţiile de la locul de muncă permanent  

şi convocarea unor membri ai birourilor electorale* ale secţiilor de votare  
 

din „27__” _sptembrie_ 2019                                                                                     nr. _106__ 
  

 În conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea 

CEC nr. _2551  din _31 iulie 2019_, precum și în temeiul art. 29 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997 şi al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr._2635__ din 02 

septembrie 2019,  Consiliul electoral al circumscripţiei electorale _Telenești  nr.34_ 

h o t ă r ă ş t e: 
  

1.Se degrevează/convoacă, cu începere de la data de 27 septembrie 2019  pînă la _21 octombrie 

2019 inclusiv, de atribuţiile de la locul de muncă permanent pentru perioada activităţii în 

componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare în vederea organizării şi desfăşurării 

_alegerilor locale genarale_ din _20 _octombrie_ 2019_, următorii membri: 

Biroul electoral al secţiei de votare _Telenești  nr._34/1_ 

_Chilari Olga__ – preşedinte. 
 

Biroul electoral al secţiei de votare __Telenești  nr._34/2 

_Dolghieru Lilia__ – preşedinte. 
 

Biroul electoral al secţiei de votare __Telenești _ nr._34/3_ 

_Gheorghița Sabina__  – secretar. 
 

Biroul electoral al secţiei de votare __Mihalașa  nr._34/4_ 

_Zara Mihail__ – preşedinte. 
 

Biroul electoral al secţiei de votare __Bănești   nr._34/5_ 

_Cazacliu Polina__ – vicepreşedinte. 
 

Biroul electoral al secţiei de votare __Băneștii Noi   nr._34/6_ 

_Hapun Maria__ – preşedinte. 
 

Biroul electoral al secţiei de votare __Brînzenii Noi __ nr._34/8_ 

_Kozlovschi Teodora__  – președinte. 

 

Biroul electoral al secţiei de votare __Brnzenii Vechi  nr._34/9_ 

_Chiriac Lucia__ – preşedinte. 

 

Biroul electoral al secţiei de votare __Căzănești_ nr. 34/11__ 

_Motelică Oxana_ – preşedinte. 

 

Biroul electoral al secţiei de votare  __Vadul Leca   nr._34/12_ 

_Vedrașco Clavdia  – secretar. 
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Biroul electoral al secţiei de votare __Chiștelnița __ nr._34/13_ 

_Isac Andrei__  – secretar. 

 

Biroul electoral al secţiei de votare __Chiștelnița __ nr._34/14_ 

_ Cerescu Ana __  – secretar. 

 

Biroul electoral al secţiei de votare __Chițcanii Vechi_ nr._34/15_ 

_Pînzaru Lilia__ – președinte. 

 

Biroul electoral al secţiei de votare __Chițcanii Noi_ nr.34/16_ 

_Șevciuc Elena_ – preşedinte. 

 

Biroul electoral al secţiei de votare __Ghiliceni   nr._34/22_ 

_Spălatu Svetlana__ – preşedinte. 
 

Biroul electoral al secţiei de votare __Cucioaia __ nr._34/23 

_Fedosiu Galina__ – preşedinte. 
 

Biroul electoral al secţiei de votare __Mîndrești __ nr._34/27 

_Roșca Tudor__  – președinte. 

 

Biroul electoral al secţiei de votare __Mîndrești __ nr._34/28___ 

_Harghel Nicolae__ – membru. 

 

Biroul electoral al secţiei de votare __Codru _ nr. 34/29_ 

_Flueraru Gheorghe_ – secretar. 

 

Biroul electoral al secţiei de votare  __Pistruieni   nr._34/33_ 

Procopan Valentin_ – membru 

 

 Biroul electoral al secţiei de votare __Hîrtop __ nr._34/34_ 

_Ciolac Tamara__  – vicepreședinte. 

 

Biroul electoral al secţiei de votare __Suhuluceni __ nr._34/38_ 

_Stegărescu Liliana__ – secretar. 

 

Biroul electoral al secţiei de votare __Ghermănești _ nr. 34/39_ 

_Morari Petru_ – preşedinte 
 

Biroul electoral al secţiei de votare __Tîrșiței __ nr._34/40 

_Țurcan Ecaterina__ – preşedinte. 

 

Biroul electoral al secţiei de votare __Flutura _ nr. 34/41_ 

_Malai Tatiana_ – preşedinte 
 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și se aduce la cunoștință publică la 

sediul organului electoral.  

 

Preşedintele consiliului electoral  

de circumscripţie                      ____________                _Sergiu LAZĂR___ 
                                                            semnătura                       numele, prenumele 

Secretarul consiliului electoral  

de circumscripţie                      ____________                 _Nicolae NASTAS_



 


