
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.1 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală municipală Orhei nr. 25/1 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală municipală Orhei nr.25/1 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipală 
Orhei nr.25/1, după cum urmează:

1) Banaru Vadim
2) Batrincea Mihail
3) Chirila Natalia
4) Ignatova Olga
5) Ivanov Ana
6) Pavlic Viorica
7) Turcan Anastasia

- avocat, C.A. ’’Banaru Vădim”, din partea PP ”ŞOR”;
- specialist principal, Primăria mun.Orhei, din partea Consiliului local;
- şef secţie, Moldtelecom, din partea PSRM;
- educatoare, Grădiniţa nr. 1 Orhei, din partea PDM;
- specialist coordonator, DGE Orhei, din partea PAS;
- profesoară, I.P. Gimnaziul Isacova, din partea PP DA;
- contabil-şef, Primăria mun.Orhei, din partea Consiliului local.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743
e mail: riUlgi@hec.iTid

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.2 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Berezlogi nr.25/2 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Berezlogi nr.25/2 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 
Berezlogi nr.25/2, după cum urmează:

1) Andronache Grigori - neangajat, din partea PP ”ŞOR”;
2) Mereuţă Iulia - pensionară, din partea PAS;
3) Mereuţă Vera - specialist, Biroul Naţional de Statistică, din partea PP DA;
4) Raţă Galina - educatoare, grădiniţa, din partea PSRM;
5) Raţă Svetlana - neangajată, din partea PDM;
6) Smochina Vasilida - profesoară, I.P. Gimnaziul Berezlogi, din partea Consiliului 

local;
7) Veveriţa Valerii - neangajat, din partea Consiliului local.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.

Preşedintele consiliului electoral de
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25■srV

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.3 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Bieşti nr.25/3 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Bieşti nr.25/3 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 
Bieşti nr.25/3, după cum urmează:

1) Creţ Valentina - asistentă medicală, OMF Cihoreni, din partea Consiliului local;
2) Croitor Aliona -casier-dispecer, Gara-Auto Orhei, din partea PP ”ŞOR”;
3) Cucu Nadejda - pensionară, din partea PSRM;
4) Godoroja Valentina - profesoară, I.P. Gimnaziul Chiperceni, din partea PAS;
5) Lupan Lidia - director, Grădiniţa de copii, din partea Consiliului local;
6) Mihalaş Elena - profesoară, I.P. Gimnaziul Bieşti, din partea PDM;
7) Sajin Maria - pensionară, din partea PP DA.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Emmescu, nr.2, Tel: +373 235 21302,0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.4 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală sătească Bolohan nr.25/4 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală sătească Bolohan nr.25/4 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 9 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 
Bolohan nr.25/4, după cum urmează:

1) Boldişor Ana
2) Chicuş Maria
3) Ciobanu Tatiana 

local;
4) GhiluţaAla
5) LisuAna
6) Moloşnic Maria
7) Poliniuc Angela
8) ProdanAla
9) Todiţa Silvia

- contabil-şef, Primăria Bolohan, din partea Consiliului local;
- neangajată, din partea PAS;
- secretar al consiliului, Primăria Bolohan, din partea Consiliului

- bibliotecar, I.P. Gimnaziul Bolohan, din partea PDM;
- neangajată, din partea PSRM;
- neangajată, din partea Consiliului local;
- vînzător, SRL „Fisavru”, din partea PP ”ŞOR”;
- neangajată, din partea PP DA;
- specialist, Primăria Bolohan, din partea Consiliului local.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Bolohan nr.25/4 va îndeplini şi atribuţiile 
biroului electoral al secţiei de votare.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.

Preşedintele consiliului electoral de 
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.5 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală sătească Brăviceni nr.25/5 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală sătească Brăviceni nr.25/5 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 9 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 
Brăviceni nr.25/5, după cum urmează:

1) Barbaroşie Lilia
2) Bucur Natalia
3) Cociorva Lucia
4) Cojocari Tamara
5) Doni Nelli
6) Gliga Ala
7) Gliga Elena
8) Petrachi Iulia
9) Ursu Carolina

- asistent medical, CMF Brăviceni,, din partea Consiliului local;
- şef, întreprindere Municipală, din partea PDM;
- specialist, Primăria Brăviceni, din partea Consiliului local;
- secretarul Consiliului sătesc Brăviceni, din partea Consiliului local;
- director, Grădiniţa de copii, din partea Consiliului local;
- educator, Grădiniţa Brăviceni, din partea PAS;
- învăţătoare, I.P. Gimnaziul Brăviceni, din partea PP DA;
- neangajată, din partea PSRM;
- neangajată, din partea PP ”ŞOR”.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Brăviceni nr.25/5 va îndeplini şi atribuţiile 
biroului electoral al secţiei de votare.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.

Preşedintele consiliului electoral de 
circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25 MALAI Alexandru

Secretarul consiliului electoral de
circumscripţie electorală raională Orhei nr.25 MÎTU Svetlana

mailto:orhei@cec.md


COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.6 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală sătească Bulăieşti nr.25/6 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

In scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală săteşti Bulăieşti nr.25/6 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 9 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 
Bulăieşti nr.25/6, după cum urmează:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8) 
9)

Covaci Marina 
Lesnic Elena 
Lesnic Liudmila 
Matiniuc Galina 
Martiniuc Ion 
Martiniuc Raisa 
Paserb Tatiana 
Scripnic Tatiana 
Zaharia Valentina

- asistent medical, CS Bulăieşti, din partea Consiliului local;
- asistent medical, CS Bulăieşti, din partea Consiliului local;
- educator, Grădiniţa Bulăieşti, din partea Consiliului local;
- director adjunct, I.P.Gimnaziul Bulăieşti, din partea PDM;
- specialist, primăria s.Bulăieşti, din partea Consiliului local;
- director, Casa de Cultură, din partea Consiliului local;
- pedagog, I.P. Gimnaziul Bulăieşti, din partea Consiliului local;
- din partea PSRM;
- asistent, CS Bulăieşti, din partea PP ”ŞOR”

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Bulăieşti nr.25/6 va îndeplini şi atribuţiile 
biroului electoral al secţiei de votare.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

nr.5/1.7
HOTĂRÎRE

06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Chiperceni nr.25/7 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Chiperceni nr.25/7 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 
Chiperceni nr.25/7, după cum urmează:

1) Biriuc Zavastia
2) Bucăţele Mihail
3) Canţîr Anastasia
4) OdobescuAna 

local;
5) Stici Alexei
6) Şatravca Ghenadie
7) Todiţa Viorica

- contabil, Primăria Chiperceni, din partea PDM;
- pădurar, Ocolul Silvic Pohrebeni, din partea PSRM;
- şef, Grădiniţa Chiperceni, din partea Consiliului local;
- profesor, I.P. Gimnaziul Chiperceni, din partea Consiliului

- neangajat, din partea PP ”ŞOR”;
- neangajat, din partea PAS;
- neangajată, din partea PP DA.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.

Preşedintele consiliului electoral de
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cen.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr. 5/1.8 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Ciocîlteni nr.25/8 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Ciocîlteni nr.25/8 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 
Ciocîlteni nr.25/8, după cum urmează:

1) Anghel Efimia - profesoară, I.P. Gimnaziul ”D. Cantemir”, din partea PAS;
2) Caşu Diana - secretar al consiliului comunal Ciocîlteni, din partea Consiliului

local;
3) Gudima Natalia - neangajată, din partea PSRM;
4) Marandici Viorica - profesoară, I.P.Gimnaziul ’’D.Cantemir”, din partea PP DA;
5) MorozanVictoria -neangajată, din partea Consiliului local;
6) Raiu Mihail - mediator comunitar, Primăria Ciocîlteni, din partea PDM;
7) Vomicu Mariana - contabil, "Dancost DM” SRL , din partea PP ”ŞOR”.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.

P^edintele consiliului electoral de 
circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cer..md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.9 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală sătească Clişova nr.25/9 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală săteşti Clişova nr.25/9 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 9 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 
Clişova nr.25/9, după cum urmează:

1) Anghel Natalia
2) Bocanciu Elena
3) Digori Alexandra
4) Digori Liuba 

local;
5) Gherciu Maria
6) Guja Maria
7) Stavila Elena
8) Stavila Emilia
9) Stavila Valentina

- educator, Grădiniţa Clişova, din partea Consiliului local;
- învăţătoare, I.P. Gimnaziul Clişova, din partea PAS;
- director, Grădiniţa Clişova, din partea Consiliului local;
- secretar al consiliului, Primăria Clişova, din partea Consiliului

- asistent social, Primăria Clişova, din partea PDM;
- contabil, Primăria Clişova, din partea Consiliului local;

- neangajată, din partea PP ”ŞOR”;
- neangajată, din partea Consiliului local;
- contabil-şef, Primăria Clişova, din partea PP DA.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Clişova nr.25/9 va îndeplini şi atribuţiile 
biroului electoral al secţiei de votare.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.

Preşedintele consiliului electoral de 
circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.10 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Crihana nr.25/10 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Crihana nr.25/10 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 
Crihana nr.25/10, după cum urmează:

1) Cociorva Inga
2) Covali Alexandru
3) Izmanlon
4) Moşneag Raisa
5) Mudrea Tamara
6) Pintilii Efim
7) Ţurcan Svetlana

- şef, Oficiul Poştal, din partea PP ”ŞOR”;
- neangajat, din partea PSRM;
- neangajat, din partea PP DA;
- neangajată, din partea Consiliului local;
- poştaş, din partea PDM;
- neangajat, din partea Consiliului local;
- neangajată, din partea PAS.

2. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
3. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
4. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: oihri@cec.mci

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.11 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Cucuruzeni nr.25/11 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

In scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Cucuruzeni nr.25/11 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 9 membri:

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 
Cucuruzeni nr.25/11, după cum urmează:

1) Capaţina Natalia
2) Dvomic Veronica
3) laţîşin Vasilisa
4) Mihai Dorina
5) Negară Daniel
6) Opincă Elena
7) Răileanu Valeriu
8) Saviţchi Liuba
9) Şopronco Alexei

- contabil, SRL Agro-Denisimus, din partea Consiliului local;
- specialist, Primăria Cucuruzeni, din partea Consiliului local;
- contabil, Primăria Cucuruzeni, din partea Consiliului local;
- bibliotecar, BP Cucuruzeni, din partea PDM;
- student, din partea PP DA;
- contabil, SRL „Ecoslavis”, din partea PSRM;
- specialist, Primăria Cucuruzeni, din partea PAS;
- neangajată, din partea PP ”ŞOR”;
- neangajat, din partea Consiliului local.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Cucuruzeni nr.25/11 va îndeplini şi 
atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

nr.5/1.12
HOTĂRÎRE

06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Donici nr.25/12 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Donici nr.25/12 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 
Donici nr.25/12, după cum urmează:

1) Caruntu Cristina
2) Croitor Ala
3) Croitor Mariana
4) Diaciuc Zinaida
5) Lupu Larisa
6) Patras Anastasia
7) Silacov Ecaterina

- neangajată, din partea Consiliului local;
- din partea PSRM;
- ajutor de educator, Grădiniţa Donici, din partea Consiliului local;
- neangajată, din partea PP ”ŞOR”;
- educatoare, Grădiniţa Donici, din partea PAS;
- educatoare, Grădiniţa Donici, din partea PP DA;
-neangajată, din partea Consiliului local.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr. 5/1.13 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Ghetlova nr,25/13 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Ghetlova nr.25/13 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri.

2.Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 
Ghetlova nr.25/13, după cum urmează:

1) Bogza Andrei
2) Manoli Ana 

local;
3) Melnic Maria
4) Profirean Snejana
5) Tanasevici Violeta
6) Tolici Liubovi
7) Vîrlan Maria

- neangajat, din partea PDM;
- director interimar, Grădiniţa Ghetlova, din partea Consiliului

- neangajată, din partea PSRM;
- contabil şef, Primăria Ghetlova, din partea Consiliului local;
- neangajată, din partea PP ”ŞOR”;
- şef gospodărie, I.P. Gimnaziul Ghetlova, din partea PP DA;
- director adjunct, I.P. Gimnaziul Ghetlova, din partea PAS.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr. 5/1.14 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală sătească Isacova nr.25/14 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală săteşti Isacova nr.25/14 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 9 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 
Isacova nr.25/14, după cum urmează:

1) Buciuşcan Zinaida
2) DodonNina 

Consiliului local;
3) Luca Ludmila
4) Luca Ludmila 

Consiliului local;
5) Michigan Tatiana
6) Novac Victor
7) Ochincă Irina
8) Ochincă Olea
9) TurutaAna

- bibliotecar principal, BP Isacova, din partea Consiliului local;
- soră medicală, Fundaţia Filantropică Angelus Moldova, din partea

- studentă, din partea PAS;
- infirmieră, Fundaţia Filantropică Angelus Moldova, din partea

- administrator, SRL,, Mellarusal”, din partea PP ”ŞOR”;
- neangajat, din partea PSRM;
- director, Grădiniţa de copii, din partea Consiliului local;
- neangajată, din partea PP DA;
- contabil, Primăria Isacova, din partea Consiliului local.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Isacova nr.25/14 va îndeplini şi atribuţiile 
biroului electoral al secţiei de votare.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr. 5/1.15 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Ivancea nr.25/15 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Ivancea nr.25/15 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 
Ivancea nr.25/15, după cum urmează:

1) Barovschi Natalia 
local;

2) Boldişor Valentina
3) Burlacova Claudia 

Consiliului local;
4) Lijenco Valentina
5) Rotaru Natalia
6) RusuLina
7) Voitenco Ana

- asistent medical, IMPS CS Ivancea, din partea Consiliului

- neangajată, din partea PP DA;
- contabil, IP Centru de reabilitare pentru copii, din partea

- neangajată, din partea PP ”ŞOR”;
- asistent social, Primăria com. Ivancea, din partea PAS;
- neangajată, din partea Consiliului local;
- neangajată, din partea PSRM.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii,
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.

Preşedintele consiliului electoral de 
circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

nr.5/1.16
HOTĂRÎRE

06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Jora de Mijloc nr.25/16 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi în 
conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 1997, 
Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Jora de Mijloc nr.25/16 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 
Jora de Mijloc nr.25/16, după cum urmează:

1) Boldişor Tamara
2) Caprian Nicolae
3) Cogîlniceanu Maria
4) Erhan Tatiana
5) Mîrzac Alexei
6) Pantaz Nicolai
7) Tatarciuc Maria

- profesoară, I.P. Gimnaziul Jora de Jos, din partea PP DA;
- neangajat, din partea PDM;
- muncitor, Chateau Vartelly, din partea PAS;
- profesoară, I.P. Gimnaziul Jora de Sus, din partea Consiliului local;
- pensionar, din partea PP ”ŞOR”;
- neangajat, din partea PSRM;
- muncitoare, SRL ’’SUMITO”, din partea Consiliului local.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.17 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Mălăieşti nr.25/17 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Mălăieşti nr.25/17 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri:

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 
comunale Mălăieşti nr.25/17, după cum urmează:

1) Bunici Romina
2) Bunici Simion
3) Bunici Valentina
4) PopaNadejda
5) Popesculna
6) RaileanNina
7) VîrtosuMaria

- educator, Grădiniţa, din partea Consiliului local;
- fermier, GŢ „S.Bunici”, din partea PSRM;
- neangajat, din partea PP ”ŞOR”;
- neangajată, din partea PAS;
- învăţătoare, I.P. Gimnaziul Mălăieşti, din partea PP DA;
- contabil, Primăria Mălăieşti, din partea Consiliului local;
- bibliotecar, I.P. Gimnaziu, din partea Consiliului local.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.18 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală sătească Mitoc nr.25/18 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019
A

In scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală sătească Mitoc nr.25/18 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 9 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Mitoc 
nr.25/18, după cum urmează:

1) Anghel Ariadna
2) Chiper Svetlana
3) Cociorva Lidia
4) Cociorva Natalia
5) Cretu Alexei
6) Filip Silvia
7) Pascari Anton
8) Porcescu Lidia
9) Postoronca Lidia

- neangajată, din partea Consiliului local;
- recepţionist, Căminul Colegiului ’’V.Lupu” Orhei, din partea PP DA;
- profesoară, I.P. Gimnaziul Mitoc, din partea Consiliului local;
- neangajată, din partea Consiliului local;
- profesor, I.P. Gimnaziul Pelivan, din partea PAS;
- neangajată, din partea PP ”ŞOR”;
- neangajat, din partea PSRM;
- neangajată, din partea Consiliului local;
- director, Grădiniţa Pelivan, din partea Consiliului local.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Mitoc nr.25/18 va îndeplini şi atribuţiile 
biroului electoral al secţiei de votare.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.

Preşedintele consiliului electoral de 
circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25
ls(  Orhei{! o j

Secretarul consiliului electoral de
circumscripţie electorală raională Orhei nr.25

mailto:orhei@cec.md


COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

nr.5/1.19
HOTĂRÎRE

06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Mîrzeşti nr.25/19 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Mîrzeşti nr.25/19 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri:

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 
comunale Mîrzeşti nr.25/19, după cum urmează:

1) Balan Margareta
2) Canţâr Dumitru
3) Canţîr Valeriu
4) Creţu Dorina
5) Golea Spiridon
6) Mîrzac Valentina
7) UrsuFeodosia

- specialist, Primăria Mîrzeşti, din partea Consiliului local;
- student, din partea PP DA;
- neangajat, din partea PDM;
- directoare, I.P. Gimnaziul Mîrzeşti, din partea Consiliului local;
- neangajat, din partea Consiliului local;
- antreprenoare, întreprindere Individuală, din partea PAS;
- neangajată, din partea PP ”ŞOR”.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.

Preşedintele consiliului electoral de 
Circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

[ i f  Orhei
Q  nr. 25 jfjj 

Secretarul consiliului electoral de 
Ci^jpscripţie electorală raională Orhei nr.25

MALAI Alexandru

MITU Svetlana

mailto:orhei@cec.md


COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

nr.5/1.20
HOTĂRÎRE

06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Morozeni nr.25/20 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Morozeni nr.25/20 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri:

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 
comunale Morozeni nr.25/20, după cum urmează:

1) Beldiga Fevronia
2) Bivol Raisa
3) Grecu Tatiana 

local;
4) Lupan Tatiana
5) Raicev Veronica
6) Scurtu Andrei
7) Zghibarta Irina

- profesoară, I.P. Gimnaziul Morozeni, din partea PP DA;
- profesoară, I.P. Gimnaziul Morozeni, din partea Consiliului local;
- secretar al Consiliului, Primăria Morozeni, din partea Consiliului

- 1MSP SR Orhei, din partea PDM;
- neangajată, din partea PSRM;
- pensionar, din partea PAS;
- neangajată, din partea PP ”ŞOR”.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.

Preşedintele consiliului electoral de 
Circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

l ¥  Orhei m  
U  " r-25 M  
Secretarulcohsiliului electoral de 
cifeninscripţie electorală raională Orhei nr.25

mailto:orhei@cec.md


COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cee.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.21 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală sătească Neculăieuca nr.25/21 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în confonnitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:
1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală sătească Neculăieuca nr.25/21 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 9 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 
Neculăieuca nr.25/21, după cum urmează:

1) Bej an Gheorghe
2) Bejan Tamara
3) Bratuţel Maria
4) Creţu Lucheria
5) Dabija Tamara 

local;
6) Doni Grigore
7) Gavrilaş Elena 

local;
8) Liulica Aurica
9) Machedon Victoria

- profesor, LP. Gimnaziul Isacova, din partea Consiliului local;
- profesoară, I.P. Gimnaziul Neculăieuca, din partea PAS;
- lucrător social, DGASPF Orhei, din partea PP ”ŞOR”;
- şefa bibliotecii, BP Neculăieuca, din partea PDM;
- educatoare, Grădiniţa de copii, neangajată, din partea Consiliului

- neangajat, din partea PSRM;
- secretar al Consiliului sătesc Neculăieuca, din partea Consiliului

- specialist Primăria Neculăieuca, din partea Consiliului local;
- tehnolog, SRL ’’Cadru Fashion”, din partea PP DA.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Neculăieuca nr.25/21 va îndeplini şi 
atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.

Preşedintele consiliului electoral de 
ireumseripţie electorală raională Orhei nr. 25

nr. 25 j f  j j

retarul consiliului electoral de 
circumscripţie electorală raională Orhei nr.25 MÎŢU Svetlana

mailto:orhei@cee.md


COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Emmescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cer..md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

nr.5/1.22
HOTĂRÎRE

06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Pelivan nr.25/22 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Pelivan nr.25/22 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri:

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 
comunale Pelivan nr.25/22, după cum urmează:

1) Cotruta Alexandria
2) Frunze Adela
3) Goncear Ludmila 

local;
4) Gorbatovschi Maria
5) Panico Laorenta
6) Sopronco Natalia
7) Trebes-Bargan Natalia

- neangajată, din partea PP ”ŞOR”;
- asistentă medicală, OMF Cişmea, din partea PAS;
- secretar al Consiliului, Primăria Pelivan, din partea Consiliului

- specialist, Primăria Pelivan, din partea Consiliului local;
- profesoară, LT Alecu Russo, din partea Consiliului local;
- asistent medical, Grădiniţa Pelivan, din partea PP DA;
- administrator, salon Cinderella, din partea PSRM.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre infonnare, Comisiei 
Electorale Centrale.

Preşedintele consiliului electoral de 
circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25
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Qv nr- 25 MSecretarul consiliului electoral de
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MITU Svetlana



COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr. 5/1.23 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală sătească Peresecina nr.25/23 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală sătească Peresecina nr.25/23 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri:

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 
Peresecina nr.25/23, după cum urmează:

1) Buzu Tudor
2) Duca Irina
3) Gurduza Veronica
4) Ignat Zinaida
5) Panuţă Andrei
6) Perj u Ana
7) Zdrobeu Raisa

- administrator, din partea PDM;
- neangajată, din partea PP ”ŞOR”;
- profesoară, I.P. L/T ’’A.Donici”, din partea PP DA;

- şef, Casa de Cultură, din partea Consiliului local;
- neangajat, din partea PSRM;
- studentă, din partea PAS;
- director adjunct, I.P. L/T ’’Al.Donici”, din partea Consiliului local.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.

Preşedintele consiliului electoral de
/circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

Orhei jŞ.v 
nr. 25 j i j j
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ţie electorală raională Orhei nr.25

MALAI Alexandru

MÎŢU Svetlana
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, oi. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: othei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr. 5/1.24 06 septembrie 2019

cu privire Ia constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Piatra nr.25/24 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Piatra nr.25/24 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 9 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunală 
Piatra nr.25/24, după cum urmează:

1) Buhaniuc Dumitru
2) Coniuc Dumitru
3) Hasnas Cristina
4) Irinuta Mihail
5) Leca Sergiu
6) Melnic Larisa
7) Negara Tatiana
8) Onofras Mariana
9) Patrenichi Mihaela

- neangajat, din partea Consiliului local;
- pictor, din partea PP DA;
- vînzător consultant, magazin comercial Orhei, din partea PAS;
- neangajat, din partea PSRM;
- director, ASPF Orhei, din partea Consiliului local;
- director, I.P. Gimnaziul Piatra, din partea PDM;
- muncitoare, grădiniţa de copii Piatra, din partea Consiliului local;
- şef de gospodărie,I.P. Gimnaziul Piatra, din partea Consiliului local;
- educator, Grădiniţa nr.4 Orhei, din partea PP ”ŞOR”.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Piatra nr.25/24 va îndeplini şi atribuţiile 
biroului electoral al secţiei de votare.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.

Preşedintele consiliului electoral de

rcumscripţie electorală raională Orhei nr. 25
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ripţie electorală raională Orhei nr.25
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iCAAlOi

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Emmescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.25 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală sătească Podgoreni nr.25/25 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu ari. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală sătească Podgoreni nr.25/25 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 9 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 
Podgoreni nr.25/25, după cum urmează:

1) Dumbrava Larisa
2) Fornea Aurica
3) Locoman Tatiana
4) Margin Taisia
5) Mîţu Sanda
6) Radu Maria
7) Şevciuc Alexandr
8) Şumila Elena 

local;
9) Zagorodniuc Elena

- neangajată, din partea Consiliului local;
- contabil şef, Primăria Podgoreni, din partea Consiliului local;
- neangajată, din partea PSRM;
- profesoară, I.P. Gimnaziul Podgoreni, din partea PAS;
- profesoară, I.P. Gimnaziul Podgoreni, din partea PP DA;
- neangajată, din partea PP ”ŞOR”;
- neangajat, din partea PDM;
- director adjunct, I.P. Gimnaziul Zahoreni, din partea Consiliului

- lucrător social, DGASPF Orhei, din partea Consiliului local.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Podgoreni nr.25/25 va îndeplini şi 
atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.

-Ă'a feti
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.26 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală sătească Pohorniceni nr.25/26 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu ari. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală sătească Pohorniceni nr.25/26 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 9 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 
Pohorniceni nr.25/26, după cum urmează:

1) Buhaniuc Elena
2) Cojocaru Maria
3) Ermurachi Irina
4) Moruz Elena
5) Negruţa Lilia
6) Postolachi Silvia
7) Roşea Parascovia
8) Sergheev Mariana
9) Sergheev Mihail

- neangajată, din partea PP ”ŞOR”;
- contabil şef, Primăria Pohorniceni, din partea Consiliului local;

- asistent medical, Spitalul raional, din partea Consiliului local;
- specialist, primăria s.Pohomiceni, din partea PAS;
- operator, SRL Chateau Vartelly, din partea Consiliului local;
- inspector, CSP Orhei, din partea PDM;
- neangajată, din partea PP DA;
- specialist, Primăria Pohorniceni, din partea Consiliului local;
- neangajat, din partea PSRM.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Pohorniceni nr.25/26 va îndeplini şi 
atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.

Preşedintele consiliului electoral de 
circupţscripţi^electorală raională Orhei nr. 25

liului electoral de
îscrjpţie electorală raională Orhei nr.25

MALAI Alexandru

MITU Svetlana



MfU
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Emiiiescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

nr.5/1.27
HOTĂRÎRE

06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Pohrebeni nr.25/27 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Pohrebeni nr.25/27 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri:

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 
Pohrebeni nr.25/27, după cum urmează:

1) Codrean Olga
2) Codrean Valentina
3) Mustafin Carolina
4) Robu Victor
5) Sahamean Liuba
6) Voicu Lucia
7) Zagorodniuc Anatoli

- neangajată, din partea Consiliului local;
- neangajată, din partea Consiliului local;
- asistentă socială, primăria com.Pohrebeni, din partea PAS;
- neangajat, din partea PP ”ŞOR”;
- neangajată, din partea PP DA;
- neangajată, din partea Consiliului local;
- neangajat, din partea PSRM.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.

Preşedintele consiliului electoral de 
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, ot. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.rnri

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.28 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Puţintei nr.25/28 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

In scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu ari. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Puţintei nr.25/28 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 
Puţintei nr.25/28, după cum urmează:

1) Cojocari Maria
2) Dumitraşcu Petru
3) Mihăilă Grigore
4) Mîţu Nicolai
5) Vacarenco Nadejda
6) Zatic Lidia
7) Zatic Tudor

- neangajată, din partea PSRM;
- neangajat, din partea PP ”ŞOR”;
-neangajat, din partea Consiliului local;
- fermier, ÎI „Mîţu Nicolai”, din partea PP DA;
- profesoară, I.P. Gimnaziul Puţintei, din partea PAS;
- conducător artistic, Casa de cultură, din partea PDM;
- contabil şef, Primăria Puţintei, din partea Consiliului local.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.29 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală sătească Sămănanca nr.25/29 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală sătească Sămănanca nr.25/29 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 9 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 
Sămănanca nr.25/29, după cum urmează:

1) Barcari Ion
2) CusnirOlga
3) Gabura Natalia
4) Gheorghiuc Ion
5) Guriuc Galina
6) Guriuc Polina
7) RaduVera
8) Uliman Tatiana
9) Vasiliev Oxana

- neangajat, din partea Consiliului local;
- neangajată, din partea PDM;
- contabil şef, Primăria , din partea Consiliului local;
- neangajat, din partea Consiliului local;
- contabil şef, Cooperativa Sămănanca, din partea PP DA;
- profesoară, I.P. Gimnaziul Sămănanca, din partea PAS;
- neangajată, din partea PP ”ŞOR”;
- educator, grădiniţa, din partea Consiliului local;
- bucătar, grădiniţa, din partea Consiliului local.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Sămănanca nr.25/29 va îndeplini şi 
atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare. Comisiei 
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

nr.5/1.30
HOTĂRÎRE

06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Selişte nr.25/30 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Selişte nr.25/30 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 
Selişte nr.25/30, după cum unnează:

1) Botnari Larisa
2) Botnari Viorica
3) Boţan Galina
4) Mercic Cristina
5) Muntean Eleonora
6) Negru Maria
7) Saviţcaia Raisa

- neangajată, din partea PAS;
- neangajată, din partea PSRM;
- neangajată, din partea Consiliului local;
- profesoară, I.P. Gimnaziul Selişte, din partea Consiliului local;
- neangajată, din partea PP ”ŞOR”;
- profesoară, I.P. Gimnaziul Step-Soci, din partea PDM;
- neangajată, din partea PP DA.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.

Preşedintele consiliului electoral de 
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

nr.5/1.31
HOTĂRÎRE

06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Step-Soci nr.25/31 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu ari. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Step-Soci nr.25/31 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 
Step-Soci nr.25/31, după cum urmează:

1) Bujor Petru
2) Caraman Victoria
3) Gliga Evghenia
4) Hamurari Doina
5) Moldo van Gheorghe
6) PetcuAlla 

local;
7) Rotari Clavdia

- neangajat, din partea PP ”ŞOR”;
- contabil şef, Primăria Step-Soci, din partea Consiliului local;
- neangajată, din partea PDM;
- educator, Grădiniţa Step-Soci, din partea Consiliului local;
- profesor, I.P. Gimnaziul Step-Soci, din partea PAS;
- secretar al Consiliului comunal Step-Soci, din partea Consiliului

- profesoară, I.P. Gimnaziul Step-Soci, din partea PP DA.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@œc.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

nr.5/1.32
HOTĂRÎRE

06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală sătească Susleni nr.25/32 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală sătească Susleni nr.25/32 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 
Susleni nr.25/32, după cum urmează:

1) Calugher Dorina
2) DoroşAna
3) Gîrlea Vera
4) Leancă Tatiana
5) Meleca Alina
6) Mihalache Ecaterina
7) Sîrbu Elena

- învăţător, Gimnaziul Susleni, din partea PP ”ŞOR”;
- asistent social, DGASPF Orhei, din partea Consiliului local;
- contabil, G.Ţ., din partea Consiliului local;
- contabil, AEÎ Susleni, din partea Consiliului local;
- bibliotecar, I.P. Gimnaziul Susleni, din partea Consiliului local;
- profesoară, I.P. Gimnaziul Susleni, din partea PAS;
- neangajată, din partea PP DA.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.33 06 septembrie 2019

cu privire Ia constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală sătească Teleşeu nr.25/33 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală sătească Teleşeu nr.25/33 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 9 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 
Teleşeu nr.25/33, după cum urmează:

1) Burduniuc Tatiana
2) Grădinari Olesea 

local;
3) MunteanuOlga
4) Opaeţ Sergiu
5) PanainteAnna
6) Scaun Maria
7) Stamiciuc Veronica
8) Strîşca Liuba
9) Zubcova Tatiana

- manager, Academia Naţională de Şah, din partea Consiliului local;
- educatoare, Grădiniţa de copii „Speranţa”, din partea Consiliului

- Oficiul Poştal, din partea PDM;
- director, I.P. Gimnaziul Teleşeu, din partea PAS;
- neangajată, din partea Consiliului local;
- neangajată, din partea PP ”ŞOR”;
- asistentă medicală, IMSP Teleşeu, din partea Consiliului local;
- neangajată, din partea PP DA;
- profesoară, IPG „Ion Creangă”, din partea Consiliului local. 3 4 5 6 7

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Teleşeu nr.25/33 va îndeplini şi atribuţiile 
biroului electoral al secţiei de votare.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.

circumscr
||| Orhei
(Cj.Seefetaful. Joi.

consiliului electoral de 
ţje electorală raională Orhei nr. 25

siliului electoral de
Ăjţcumsc^îpţie electorală raională Orhei nr.25

MALAI Alexandru

MITU Svetlana



COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302,0235 20743 
e-mail: orhei@cec--.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.34 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Trebujeni nr.25/34 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Trebujeni nr.25/34 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 
Trebujeni nr.25/34, după cum urmează:

1) GoleaNelea
2) GusinaNina
3) Oborocean Silvia
4) Rusu Lilia
5) Savin Vera
6) Solomon Olga
7) Stamati Maria

- ghid, Muzeul Orheiul Vechi, din partea PSRM;
- neangajată, din partea Consiliului local;
- pedagog, Gimnaziul Brăneşti, din partea PP DA;
- vînzătoare, magazin alimentar s.Trebujeni, din partea PP ”ŞOR”;
- profesor, I.P. Gimnaziul Trebujeni, din partea Consiliului local;
- vînzătoare, din partea PDM;
- neangajată, din partea PAS.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-nlail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.35 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală comunală Vatici nr.25/35 

pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Vatici nr.25/35 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 7 membri:

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 
comunale Vatici nr.25/35, după cum urmează:

1) Cotovan Sofia
2) Gînco Maria
3) Noroi Victoria
4) Pîntea Simion
5) ProfireanAna
6) SoroceanNina
7) Tolici Galina

- neangajată, din partea PP ”ŞOR”;
- secretar, Consiliul comunal Vatici, din partea Consiliului local;
- neangajată, din partea Consiliului local;
- profesor, I.P. L/T ’’I.L.Caragiale” Orhei, din partea PAS;
- şef de birou, Căminul Cultural Vatici, din partea Consiliului local;
- neangajată, din partea Consiliului local;
- învăţătoare, I.P. Gimnaziul Vatici, din partea PSRM.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cec.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.36 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală sătească Vîşcăuţi nr.25/36 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală sătească Vîşcăuţi nr.25/36 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 9 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 
Vîşcăuţi nr.25/36, după cum urmează:

1) Bejan Aurelia
2) Dulgher Ludmila
3) Frunze Mihail
4) Garaz Irina
5) Garaz Silvia
6) Hangan Domnica
7) Hangan Maria
8) Hangan Svetlana
9) Negară Vasile

- asistent social, DGASPF Orhei, din partea Consiliului local;
- învăţătoare, I.P. Gimnaziul Susleni, din partea Consiliului local;
- pensionar, din partea PAS;
- contabil şef, Primăria Vîşcăuţi, din partea Consiliului local;
- învăţătoare, I.P. Gimnaziul Susleni, din partea Consiliului local;
- paznic, Primăria Vîşcăuţi, din partea PP DA;
- asistent medical, CMF Vîşcăuţi, din partea PP ”ŞOR”;
- vînzătoare, din Registrul Funcţionarilor Electorali;
- specialist, Primăria s. Vîşcăuţi, din partea Consiliului local.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Vîşcăuţi nr.25/37 va îndeplini şi atribuţiile 
biroului electoral al secţiei de votare.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
nr.5/1.37 06 septembrie 2019

cu privire la constituirea Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală sătească Zahoreni nr.25/37 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

A

In scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală sătească Zahoreni nr.25/37 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 9 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 
Zahoreni nr.25/37, după cum urmează:

1) Amaut Lucia
2) Berco Iurie
3) Corcimar Elena
4) Gînsari Aurica
5) Gînsari Maria
6) Lupaşco Olga
7) Popa Ioana
8) Stog Ecaterina
9) Şova Valentina

- educator, Grădiniţa nr. 159 Chişinău, din partea Consiliului local;
- asistent medical, Oficiul Medical, din partea Consiliului local;
- contabil, SRL „Amorilisagro”, din partea PP ”ŞOR”;
- neangajată, din partea PSRM;
- contabil, SO „Apa Potabilă”, din partea PP DA;
- profesoară, I.P. Gimnaziul Zahoreni, din partea PAS;
- contabil şef, Primăria Zahoreni, din partea Consiliului local;
- director, Casa de cultură, din partea PDM;
- asistent medical, Oficiul Medical, din partea Consiliului local.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii .
6. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Zahoreni nr.25/37 va îndeplini şi atribuţiile 
biroului electoral al secţiei de votare.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Consiliul Electoral de Circumscripţie Electorală Raională Orhei nr. 25

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2, Tel: +373 235 21302, 0235 20743 
e-mail: orhei@cet:.md

Alegerile locale generale
20 octombrie 2019

HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Consiliului electoral 

de circumscripţie electorală comunală Zorile nr.25/38 
pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

nr. 5/1 06 septembrie 2019

în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 şi 
în conformitate cu art. 28 (3), (4) şi 131 (2) din Codul Electoral nr. 1381 -  XIII din 21 noiembrie 
1997, Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25

HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Consiliu] electoral de circumscripţie electorală comunală Zorile nr.25/38 pentru 
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componenţă numerică din 9.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 
Zorile nr.25/38, după cum urmează:

1) Dumbravă Sebastian
2) Gîlca Svetlana
3) Matragun Tamara
4) Nîrca Natalia
5) Sinchevici Svetlana
6) Singereanu Ala
7) Stati Liudmila
8) Ţurcan Liliana
9) Urechi Tamara

- neangajat, din partea PSRM;
- neangajată, din partea Consiliului local;
- neangajată, din partea Consiliului local;
- educator, Grădiniţa de copii Zorile, din partea Consiliului local;
- neangajată, din partea Consiliului local;
- contabil, Primăria Zorile, din partea PAS;
- educatoare, Grădiniţa de copii Zorile, din partea Consiliului local;
- asistent medical, Spitalul Republican, din partea PP DA;
- recepţionist, SRL „Edittipargrup”, din partea PP ”ŞOR”.

3. Secretarul Consiliului local va asigura convocarea primei şedinţe a Consiliului electoral de 
circumscripţie.
4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau 
convocare o persoană din componenţa acestuia.
5. Consiliul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul consiliului electoral, 
modul de contactare pentru relaţii.
6. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Zorile nr.25/38 va îndeplini şi atribuţiile 
biroului electoral al secţiei de votare.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare a data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei 
Electorale Centrale.
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