
 
 

 

 COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI  ELECTORALE 

TELENEȘTI  nr. 34 

ALEGERI LOCALE GENERALE 

din 20 octombrie 2019 

 
 

 

din „30” august 2019                                                                               nr. _02__ 
  

 

 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la stabilirea locului şi timpului recepționării cererilor de eliberare a listelor de 

subscripție candidaților independenți, a cererilor de înregistrare a grupurilor de inițiativă și 

a documentelor necesare pentru înregistrarea concurenților la alegerile locale  

 

Prin Hotărîrea Parlamentului R.M.  nr. 53 din „18” iunie 2019, a fost stabilită data de „20” 

octombrie 2019 pentru desfășurarea alegerilor locale generale. 

În temeiul art. 49 alin. (1) și (2), art. 138 din Codul electoral nr. 1381/1997 și conform prevederilor 

Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile 

locale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2584/2019, ale Regulamentului cu 

privire la procedurile de tragere la sorţi, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 

1729/2018, Consiliul electoral de circumscripție, Telenești nr. 34 

h o t ă r ă ş t e: 

1. Recepționarea cererilor privind eliberarea listelor de subscripție candidaților independenți 

pentru funcția de  consilier al consiliului raional, a cererilor privind înregistrarea grupurilor de 

inițiativă, a documentelor depuse în vederea înregistrării în calitate concurent electoral se va 

efectua de la data de „__02_” _septembrie_ 20_19_  și pînă la data de „__19_” septembrie 2019, pe 

adresa: _or.Telenești str.31 august nr.9_, după cum urmează: 

a) Luni-Vineri_, între orele _9
00

-12
00; 

   14
00

-16
00

; 

b)  Sâmbătă- Duminică, între orele _10
00

-12
00

__. 

2. Se constituie Comisia de tragere la sorţi în vederea stabilirii ordinii de primire a 

documentelor conform pct. 1 din prezenta hotărîre, în următoarea componență: 

- Sergiu LAZĂR – președinte; 

- Svetlana COȘNEANU – membru; 

- Haralambie POPA_ – membru; 

- Nadejda TÎRSÎNĂ_ – membru supleant; 

- Irina ȘOLTOIAN__ – membru supleant. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de „__02” _septembrie 20 19, fiind adusă la 

cunoștința publică. 

 

Preşedintele consiliului electoral  

de circumscripţie                      ____________                __Sergiu LAZĂR__ 
                                                            semnătura                       numele, prenumele 

 

L.Ş. 
 

Secretarul consiliului electoral  

de circumscripţie                      ____________                __Nicolae NASTAS_ 
                                                semnătura                                   numele, prenumele 


