
 

  

 

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale  

Telenești, nr. 34 
 

ALEGERI LOCALE GENERALE 

din 20 octombrie 2019 

 

HOTĂRÎRE  

Pentru modificarea  punctului 2 din Hotărîrea nr. 20 din 06 septembrie 2019 a Consiliului 

electoral al circumscripției electorale Telenești nr 34 “Cu privire la constituirea Consiliului 

electoral al circumscripției electorale sătești Crăsnășeni nr. 34/13” 

 

din „27” septembrie 2019                                                                                   nr. _110_ 

 

Prin demersurile  înaintate Partidele Politice  “Platforma Demnitate și Adevăr ” și 

“Partidul Acțiune și Solidaritate”  în data de 27 septembrie 2019, solicită Consiliului electoral 

Telenești nr.34  înlocuirea doamnei Pîrnău Angela și domnul Popov Mihail înaintați pentru 

constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Crăsnășeni, nr. 34/13, în 

legătură cu depunerea cererilor de demisie de către aceștea , cu alte candidaturi  – a doamnei 

Mocanu Tatiana și doamna Ilescu Mariana. Doamna Coțonoagă  Cristina din Registrul 

funcționarilor electorali de asemenea a depus cerere de demisie. 

În temeiul  art. 131 alin. (2) din Codul electoral nr.1381/1997 Consiliul electoral al 

circumscripţiei electorale Telenești, nr. 34,  h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Punctul 2 din Hotărîrea nr. 20 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției 

electorale Telenești nr 34 “Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției 

electorale sătești  Crăsnășeni nr. 34/13 se modifică, după cum urmează: 

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești 

Crăsnășeni  nr. 34/13 doamna Pîrnău Angela, din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate 

și Adevăr ”; domnul Popov Mihail din partea Partidului Politic “Partidul Acțiune și Solidaritate” 

și domna Goțonoagă Cristina din  Registrul funcționarilor electorali; 

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești 

Crăsnășeni nr. 34/13 doamna Mocanu Tatiana –  din partea Partidului Politic „Platforma 

Demnitate și Adevăr”; doamna  Ilescu Mariana din partea Partidului Politic “Partidul Acțiune și 

Solidaritate” și doamna  Ilescu Zinaida, din Registrul funcționarilor electorali. 

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

Consiliului electoral de circumscripție. 

 

 

Preşedintele consiliului electoral 

de circumscripţie                     ____________                   ___Sergiu LAZĂR__ 
                                                               semnătura                                 numele, prenumele 

L.Ş. 
 

Secretarul consiliului electoral  

de circumscripţie                         ____________                     __Nicolae NASTAS_ 
                                                   semnătura                                     numele, prenumele 

 


