
 

  

 

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. 16 din 06 septembrie 2019 a Consiliului 

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

electoral al circumscripției electorale sătești Ciulucani nr. 34/9” 

 

din „27” septembrie 2019                                                                                   nr. _118_ 

 

Membrii Consiliului electoral al circumscipției electorale Ciulucani nr. 34/9,  Bunduchi 

Maria, înaintată din partea Consiliului sătesc Ciulucani și doamna Corman Angela din Registrul 

funcționarilor electorali au depus cereri de demisie, în legătură cu inaintarea lor în calitate de 

concurenți electorali la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. Primăria satului 

Ciulucani a înaintat un demers solicitînd CECE nr 34 Telenești completarea numărului de 

persoane în CECE Ciulucani nr 34/9 din Registrul funcționarilor electorali, deoarece  rezerva 

primăriei s-a epuizat. 

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. 16 din 06 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției 

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

electorale sătești  Ciulucani nr. 34/9 se modifică, după cum urmează: 

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești 

Ciulucani nr. 34/9 doamna Bunduchi Maria, din partea Consiliului sătesc Ciulucani și doamna 

Corman Angela din  Registrul funcționarilor electorali; 

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești 

Ciulucani nr. 34/9 domnul Cebotari Ștefan, din Registrul funcționarilor electorali și doamna 

Mustea Olga 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 

 


