
 

 

 

 

 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 îndeplinirea de către unele  consilii electorale sătești constituite pentru 

alegerile locale generale din 20 octombrie a atribuțiilor biroului electoral al secției de 

votare.  

din „23” _septembrie 2019                                                                                    nr. _95__ 
 

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. Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Bogzești nr.34/3  constituit prin 

hotărîrea nr. 10 din 06 septembrie 2019 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 va îndeplini funcția biroului electoral al secției de votare Bogzești nr.34/7.  

2. Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Budăi nr.34/5  constituit prin 

hotărîrea nr. 12 din 06 septembrie 2019 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 va îndeplini funcția biroului electoral al secției de votare Budăi nr.34/10.  

3. Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Ciulucani nr.34/9  constituit prin 

hotărîrea nr. 16 din 06 septembrie 2019 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 va îndeplini funcția biroului electoral al secției de votare Ciulucani nr.34/17.  

4. Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Cîșla nr.34/10  constituit prin 

hotărîrea nr. 17 din 06 septembrie 2019 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 va îndeplini funcția biroului electoral al secției de votare Cîșla nr.34/18.  

5. Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Codrul Nou nr.34/11  constituit 

prin hotărîrea nr. 18 din 06 septembrie 2019 pentru alegerile locale generale din 20 

octombrie 2019 va îndeplini funcția biroului electoral al secției de votare Codrul Nou 

nr.34/19.  

6. Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Coropceni nr.34/12  constituit prin 

hotărîrea nr. 19 din 06 septembrie 2019 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 va îndeplini funcția biroului electoral al secției de votare Coropceni nr.34/20.  

7. Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Crăsnășeni nr.34/13  constituit prin 

hotărîrea nr. 20 din 06 septembrie 2019 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 va îndeplini funcția biroului electoral al secției de votare Crăsnășeni nr.34/21.  

8. Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Hirișeni nr.34/15  constituit prin 

hotărîrea nr. 22 din 06 septembrie 2019 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 va îndeplini funcția biroului electoral al secției de votare Hirișeni nr.34/24. 

9. Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Inești nr.34/16  constituit prin 

hotărîrea nr. 23 din 06 septembrie 2019 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 va îndeplini funcția biroului electoral al secției de votare Inești nr.34/25. 

10. Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Leușeni nr.34/17  constituit prin 

hotărîrea nr. 24 din 06 septembrie 2019 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 va îndeplini funcția biroului electoral al secției de votare Leușeni nr.34/26 

 

 



 

 

 

 

11. Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Negureni nr.34/19  constituit prin 

hotărîrea nr. 26 din 06 septembrie 2019 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 va îndeplini funcția biroului electoral al secției de votare Negureni nr.34/30. 

12. Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Nucăreni nr.34/20  constituit prin 

hotărîrea nr. 27 din 06 septembrie 2019 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 va îndeplini funcția biroului electoral al secției de votare Nucăreni nr.34/31. 

13. Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Ordășei nr.34/21  constituit prin 

hotărîrea nr. 28 din 06 septembrie 2019 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 va îndeplini funcția biroului electoral al secției de votare Ordășei nr.34/32. 

14. Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Ratuș nr.34/23  constituit prin 

hotărîrea nr. 30 din 06 septembrie 2019 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 va îndeplini funcția biroului electoral al secției de votare Ratuș nr.34/35. 

15. Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Sărătenii Vechi nr.34/24  constituit 

prin hotărîrea nr. 31 din 06 septembrie 2019 pentru alegerile locale generale din 20 

octombrie 2019 va îndeplini funcția biroului electoral al secției de votare Sărătenii 

Vechi nr.34/36. 

16. Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Scorțeni nr.34/25  constituit prin 

hotărîrea nr. 32 din 06 septembrie 2019 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 va îndeplini funcția biroului electoral al secției de votare Scorțeni nr.34/37. 

17. Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Țînțăreni nr.34/28  constituit prin 

hotărîrea nr. 35 din 06 septembrie 2019 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 va îndeplini funcția biroului electoral al secției de votare Țînțăreni nr.34/42. 

18. Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Văsieni nr.34/29  constituit prin 

hotărîrea nr. 36 din 06 septembrie 2019 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 va îndeplini funcția biroului electoral al secției de votare Văsieni nr.34/43. 

19. Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Verejeni nr.34/30  constituit prin 

hotărîrea nr. 37 din 06 septembrie 2019 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 va îndeplini funcția biroului electoral al secției de votare Verejeni nr.34/44. 

20. Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Zgărdești nr.34/31  constituit prin 

hotărîrea nr. 37 din 06 septembrie 2019 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 va îndeplini funcția biroului electoral al secției de votare Zgărdești nr.34/45. 

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

organului electoral, 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 

 

 


