
H O T Ă R Î R E
cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale

Ratuș nr. 34/23
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie

06 septembrie 2019 nr._30__

În scopul organizări şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi în
conformitate cu art. 131 alin.(2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997,
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale Telenești nr. 34 HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Ratuș nr. 34/23 în
componenţă numerică din  9  membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral comunal Ratuș nr.34/23 după cum
urmează:

Bacaliuc Viorica din partea Partidului Democrat din Moldova;
Burlacu Ana din Registrul funcționarilor electorali deținut de CEC;
Cușnir Anastasia din partea Partidul Politic “Partidul Acțiune și Solidaritate”;
Fonari Victoria din partea Consiliului comunal Ratuș;
Gherasim Mariana din partea Partidului Politic “ȘOR”;
Marin Adela din Registrul funcționarilor electorali deținut de CEC;

Petrea Viorica din partea Consiliului comunal Ratuș;
Popovici Tamara din Registrul funcționarilor electorali;

Volosciuc Ludmila din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”.
3. Secretarul Consiliului comunal Ratuș va asigura convocarea primei ședințe a consiliului

electoral de circumscripție în termen de 3 zile de la data constituirii.
4. Consiliul electoral va propune, pînă la 11 septembrie  2019, spre degrevare de atribuţiile

de la locul de muncă permanent 1 persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale sătești Ratuș nr. 34/23 va îndeplini și

atribuțiile biroului electoral al secției de votare.
6. Prezenta Hotărîre întră în vigoare la data adoptării și se aduce la cunoștință publică la

sediul Consiliului electoral de circumscripție.

Preşedintele consiliului electoral
de circumscripţie ____________                Sergiu LAZĂR

Secretarul consiliului electoral
de circumscripţie ____________                Nicolae  NASTAS
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