
COMISIA ELECTORAL! CENTRAL!
A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE
UNGHENI nr. 35

Alegeri locale generate
20 octombrie2019

HOTARARE
cu privire la constituirea Biroului electoral

al secfiei de votare Ungheni nr. 35/1
din „23” septembrie 2019 nr. 47/1

In conformitate cu acfiunile stabilite in Programul calendaristic, aprobat prin hotararea CEC
nr. 2551 din 31 iulieb2019, precum §i in temeiul art. 28/30 §i art. 81/108/131/169/198 din Codul
electoral nr.l381-XIII din 21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscriptiei electorale
Ungheni nr. 35 hotara$te:

1. Se constituie Biroul electoral al secfiei de votare Ungheni nr. 35/1 in componenfa
numericadin 9 membri.

2. Se aproba componenfa nominala a Biroului electoral al secfiei de votare Ungheni nr.
35/1, dupa cum urmeaza:

Numele, prenumele
(numele se dau in ordine alfabetica)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formafiunea politica/RFE\inut de CEC)

Rusu Ludmila APL
Cibric Elizaveta APL
Buraga Angela APL
Ciubota Irina RFE

Mihailov Victor PDM
Enache Vasile PAS

Rotari Irina PPPDA
Ipati Mihail PSRM

Stirea Zinaida PPSOR

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local Ungheni
va convoca, in decurs de doua zile de la data constituirii, prima §edinta a biroului electoral al secfiei
de votare.

4. La alegerea preÿedintelui, vicepresedintelui §i a secretarului biroului electoral, se
recomanda desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Biroul electoral va aduce la cuno§tinfa publica componenfa §i sediul biroului electoral,
modul de contactare pentru relafii.

6. Biroul electoral va propune, pana la 26 septembrie 2019, spre degrevare de atributiile de
la locul de munca permanent sau convocare 1 (una) persoana din componenfa acestuia.

7. Prezenta hotarare intra in vigoare la data adoptarii §i se transmite, spre informare,
Comisiei Electorale.Centrale.

Pre§edintele consiliului electoral
de circumscripfie

L.§.

Secretarul consiliului electoral
de circumscripfie



COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPJIEI ELECTORALE
UNGHENI nr. 35

Alegeri locale generale
20 octombrie 2019

HOTARARE
cu privire la constituirea Biroului electoral

al secfiei de votare Ungheni nr. 35/2
din „23” septembrie 2019 nr. 47/2

In conformitate cu acÿiunile stabilite in Programul calendaristic, aprobat prin hotararea CEC
nr. 2551 din 31 iulieb2019, precum §i in temeiul art. 28/30 §i art. 81/108/131/169/198 din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscriptiei electorale
Ungheni nr. 35 hotara§te:

1. Se constituie Biroul electoral al secfiei de votare Ungheni nr. 35/2 in component
numerica din 11 membri.

2. Se aproba componenta nominala a Biroului electoral al secfiei de votare Ungheni nr.
35/2 , dupa cum urmeaza:

Numele, prenumele
(numele se dau in ordine alfabetica)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/forma}iunea politica/RFE /inut de CEC)

Oro§ciuc Natalia APL
Lupu Maria APL

Cozari Natalia APL
Chirinciuc Ina REE

Re§etnic Oxana REE
Moraru Larisa REE

Ciocirlan Diana PAS H

Rotaru Olga PDM
Cotovici Svetlana PPSOR
Burungiu Mihail PSRM

Virabov Andriana PPPDA
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local Ungheni

va convoca, in decurs de doua zile de la data constituirii, prima §edinta a biroului electoral al secjiei
de votare.

4. La alegerea pre§edintelui, vicepre§edintelui §i a secretarului biroului electoral, se
recomanda desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Biroul electoral va aduce la cuno§tinta publica componenta §i sediul biroului electoral,
modul de contactare pentru relapi.

6. Biroul electoral va propune, pana la 26 septembrie 2019, spre degrevare de atributiile de
la locul de munca permanent sau convocare 1 (una) persoana din componenta acestuia.

7. Prezenta hotarire intra in vigoare la data se transmite, spre informare,
Comisiei Electorale Centrale.

Pre§edintele consiliului electoral
de circumscriptie

L?-
Secretarul consiliului electoral
de circumscriptie

Rotari Alexandru

Gavriliuc Violeta



COMISIA ELECTORAL! CENTRAL!
A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE
Ungheni nr. 35

Alegeri locale generate
20 octombrie 2019

HOT!RARE
cu privire la constituirea Biroului electoral

al secfiei de votare Ungheni nr. 35/3
din „23” septerabrie 2019 nr. 47/3

In conformitate cu acpunile stabilite in Programul calendaristic, aprobat prin hotararea CEC
nr. 2551 din 31 iulieb2019, precum §i interaeiul art. 28/30 §i art. 81/108/131/169/198 din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscriptiei electorale
Ungheni nr. 35 hotara§te:

1. Se constituie Biroul electoral al sectiei de votare Ungheni nr. 35/3 in component
numerica din 9 membri.

2. Se aproba component nominala a Biroului electoral al secfiei de votare Ungheni nr.
35/3 , dupa cum urmeaza:

Numele, prenumele
(numele se dau in ordine alfabetica)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formafiunea politica/RFE /inut de CEC)

Cebotari Maria APL
Girbea Taisia APL
Cojocaru Iulia APL

Andru§ceac Diana RFE
Cojocari Livia PDM

Cujba lurie PAS
Diaconu Inga PPPDA

Zincenco Elena PSRM
Hasna§ Ion PPSOR

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local Ungheni
va convoca, in decurs de doua zile de la data constituirii, prima §edin|a a biroului electoral al secfiei
de votare.

4. La alegerea pre§edintelui, vicepre§edintelui §i a secretarului biroului electoral, se
recomanda desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Biroul electoral va aduce la cuno§tinJa publica component §i sediul biroului electoral,
modul de contactare pentru relapi.

6. Biroul electoral va propune, pana la 26 septembrie 2019, spre degrevare de atribupile de
la locul de munca permanent sau convocare 1 (una) persoana din componcnta acestuia.

7. Prezenta hotarire intra in vigoare la data adoptarii $i se transmite, spre informare,
Comisiei Electorale Centrale.

Pre§edintele consiliului electoral
de circumscrippe

L.§.

Secretarul consiliului electoral
de circumseriptie

semtmti


























































































































































