
 

 

 

 COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale  

Telenești, nr. 34 
 

ALEGERI LOCALE GENERALE 

din 20 octombrie 2019 

 

HOTĂRÎRE 

cu privire la constituirea Biroului electoral  

al secţiei de votare Flutura nr. _34/41 

din „23” _septembrie 2019                                                                                    nr. _94__ 
 

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

CEC nr. 2551/2019 precum și în temeiul art. 29/30 şi art. 131 (3) din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripției electorale _Telenești_ nr. 34  

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se constituie Biroul electoral al secției de votare Flutura nr. 34/41 în componență 

numerică din 9 membri. 

2. Se aprobă componența nominală a Biroului electoral al secției de votare Flutura 

nr. 34/41, după cum urmează: 
 

Numele, prenumele Denumirea organului care a propus candidatura 

Malai Tatiana din partea Consiliului comunal Tîrșiței  

Melnic Natalia din partea Partidului Politic “Platforma Demnitate și Adevăr” 

Moșnoi Svetlana din partea Partidului Socialiștilor din R. Moldova 

Osipenco Oxana din partea Consiliului comunal Tîrșiței 

Ostrovschi Svetlana din partea Partidului Politic “Partidul Acțiune și Solidaritate” 

Paladi Natalia din partea Partidului Democrat din Moldova 

Romanovschi Valentina  din partea Partidului Politic “ȘOR” 

Rusu Galina din partea Consiliului comunal Tîrșiței  

Rusu Parascovia din partea Consiliului comunal Tîrșiței  
 

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului comunal Tîrșiței 

va convoca, în decurs de două zile de la data constituirii, prima ședință a biroului electoral 

al secției de votare. 

4. La alegerea președintelui, vicepreședintelui şi a secretarului biroului electoral, se 

recomandă desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, 

modul de contactare pentru relaţii. 

6. Biroul electoral va propune, pînă la 26 septembrie  2019,  spre degrevare de atribuțiile de 

la locul de muncă permanent sau convocare 1 (una)  persoană din componența acestuia. 

7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se aduce la cunoștință publică la sediul 

organului electoral și se transmite, spre informare, Comisiei Electorale Centrale.   
 

 

    Preşedintele consiliului electoral  

de circumscripţie                      ____________                __ Sergiu LAZĂR ______ 
                                                                      semnătura                       numele, prenumele 

 

Secretarul consiliului electoral  

de circumscripţie                      ____________                ___ Nicolae NASTAS_____ 
                                                           semnătura                                   numele, prenumele 


