COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI ar. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020
HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Căuseni nr. 10/2
din „04” octombrie 2020

nr. 9/2

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Căuseni nr. 10/2 în componenţă numerică din
11 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Căuseni nr. 10/2, după
cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine
alfabetică)
Cazac Vera

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Fedorenco Rusela

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea Partidului Politic ’’Platforma Demnitate şi
Adevăr”
din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Frunză Olga

din partea Partidului Politic ”Şor”

Gîrjeu Maria

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Gîrjev Maria

din partea APL

Guţu Aliona

din partea Partidului Democrat din Moldova

Ilieş Tatiana

din partea APL

Ilieş Dina

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Mihalachi Lilea

din partea APL

Osipov Lilea

din partea Partidului Politic ’’Partidul Socialiştilor din
Republica Moldova”

Ciobanu Victor

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
iliului electoral

iului electoral
numele, prenumele

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Căuseni nr. 10/3
din „04” octombrie 2020

nr. 9/3

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art.30 şi art.108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Căuseni nr. 10/3 în componenţă numerică din
9 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Căuseni nr. 10/3. după
cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine
alfabetică)
Cargan Valeriu
Cemat Maria

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiune a politică/RFE ţinut de CEC)
din partea Partidului Democrat din Moldova

Hachi Natalia

din partea Partidului Politic ’’Platforma Demnitate şi
Adevăr”
din partea Partidului Politic ’’Partidul Socialiştilor din
Republica Moldova”
din partea APL

Malachi Larisa

din partea APL

Popov Natalia
Sandu Ludmila

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Socolova Svetlana

din partea Partidului Politic ”Şor”

Ţulea Nicoleta

din partea APL

Cemean Tatiana

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.

4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
Preşedintele consiliului electoral
de circumscripţie

consiliului electoral
numele, prenumele

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020
HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Căuseni nr. 10/4
din „04” octombrie 2020

nr. 9/4

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr,1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Căuseni nr. 10/4 în componenţă numerică din
11 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Căuseni nr. 10/4. după
cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Buzilă Angela

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Camenşcic Aliona

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Dormenco Olesea

din partea APL

Guranda Olga

din partea APL

Ilieş Svetlana

din partea Partidului Politic ”Şor”

Ilieş Tatiana

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Osadci Serghei

din partea APL

Potoroacă Nicolae

din partea Partidului Democrat din Moldova

Struna Nina

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea Partidului Politic ’’Platforma
Demnitate şi Adevăr”
din
partea
Partidului
Politic
’’Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova”

Taureanu Svetlana
Ţaran Chirii

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020
HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Căuseni nr. 10/5
din „04” octombrie 2020

nr. 9/5

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art.30 şi art.108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Căuseni nr. 10/5 în componenţă numerică din
11 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Căuseni nr. 10/5, după
cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Buzilă Natalia

din partea APL

Caldarov Tatiana

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Creţu Nina

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Garaja Zinaida

din partea APL

Gluh Oxana

din partea APL

Golub Tatiana
Oltu Andrian

din
partea
Partidului
Politic
’’Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea Partidului Democrat din Moldova

Procopencu Angela

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Ganţa Zinaida

din partea Partidului Politic ”Şor”

Ţulea Olga

din partea Partidului Politic ’’Platforma
Demnitate şi Adevăr”
din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”

Vartic Silvia

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

numele, prenumele

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020
HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Căuseni nr. 10/6
din „04” octombrie 2020

nr. 9/6

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art.30 şi art.108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Căuseni nr. 10/6 în componenţă numerică din
7 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Căuseni nr. 10/6. după
cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Cucoş-Chiseliţa Ala

din partea APL

Danoi Tamara

din partea Partidului Politic ”Şor”

Gargalîc Svetlana

din partea APL

Ilieş Andrei

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea Partidului Politic ’’Platforma
Demnitate şi Adevăr”
din
partea
Partidului
Politic
’’Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea Partidului Democrat din Moldova

Iordan Alexandra
Laşco Nicolae
Mînrza Igor

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.

6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
consiliului electoral
•emnătura

numele, prenumele
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020
HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Căuseni nr. 10/7
din „04” octombrie 2020

nr. 9/7

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art.108 din Codul electoral nr,1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Căuseni nr. 10/7 în componenţă numerică din
11 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Căuseni nr. 10/7. după
cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
{APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Afteni Iulia

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Caldarova Liubovi

din partea Partidului Democrat din Moldova

Canţer Aurelia

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Danoi Natalia

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea APL

Gabriălean Tatiana
Gameţ Ana
Griţcan Tatiana

din partea Partidului
Demnitate şi Adevăr”
din partea APL

Politic

’’Platforma

Gîrjeu Valentina

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Focşa Aliona

din partea APL

Indoitu Maria

din partea Partidului Politic ”Şor”

Izbaş Olga

din
partea Partidului
Politic
Socialiştilor din Republica Moldova”

’’Partidul

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
liului electoral

iului electoral
numele, prenumele

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020
HOTĂRĂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral*
al secţiei de votare Căinri nr. 10/8
din „04”octombrie 2020

nr. 9/8

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Căiari nr. 10/8 în componenţă numerică din 9
membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Căinări nr. 10/8. după
cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
{APL/formaţiune a politică/RFE ţinut de CEC)

Borzin Elena

din partea APL

Dranencov Biatricea
Gheorghieş Maria

din partea Partidului
Demnitate şi Adevăr”
din partea APL

Ghilan Ion

din partea Partidului Democrat din Moldova

Ignatiuc Natalia

din partea APL

Sava Victoria

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Spînache Elena

din
partea
Partidului
Politic
’’Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea Partidului Politic ”Şor”

Timofte Vasile
Ţurcan Aurelia

Politic

’’Platforma

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.

4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020
HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Căinări nr. 10/9
din „04”octombrie 2020

nr. 9/9

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr. >
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art.30 şi art. 108 din Codul electoral nr,1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Căinări nr. 10/9 în componenţă numerică din
9 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Căinări nr. 10/9, după
cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Podcormejnîi Victoria

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea Partidului Politic ’’Platforma
Demnitate şi Adevăr”
din partea APL

Rîşcan Ludmila

din partea Partidului Politic ”Şor”

Ropot Parascovia

din partea APL

Sava Feodosia

din partea APL

Surchicean Inga
Turcinschii Svetlana

din
partea
Partidului
Politic
’’Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Vaipan Ion

din partea Partidului Democrat din Moldova

Cojocari Lidia
Pasat Maria

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.

4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

'■numele, prenumele
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Căinări nr. 10/10
din „04”octombrie 2020

nr. 9/10

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art.108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Căinări nr. 10/10 în componenţă numerică
din 7 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Căinări nr. 10/10. după
cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiune a politică/RFE ţinut de CEC)

Armaşu Elena

din partea Partidului Politic ”Şor”

Bondarenco Ecaterina

din partea APL

Cazac Oxana

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea Partidului Democrat din Moldova

Lobodă Alexei
Lutonin Tatiana
Rotaru Fevronia
Timuş Victoria

din partea Partidului Politic ’’Platforma
Demnitate şi Adevăr”
din
partea
Partidului
Politic
’’Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea APL

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.

4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Baccealia nr. 10/11
din „04”octombrie 2020

nr. 9/11

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Baccealia nr. 10/11 în componenţă numerică
din 9 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Baccealia
nr. 10/11, după cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Guzun Nadejda

din partea Partidului
Demnitate şi Adevăr”
din partea APL

Moldovan Olesea

din partea APL

Onoi Ana

din partea APL

Onoi Tatiana

din partea Partidului Democrat din Moldova

Rusu Lidia
Şişcanu Iulia

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea Partidului Politic ”Şor”

Ţîbîma Elena

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Vieru Elena

din
partea
Partidului
Politic
Socialiştilor din Republica Moldova”

Botezat Aliona

Politic

’’Platforma

’’Partidul

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.

4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
;onsiliului electoral

:onsiliului electoral
de circumscripţie
numele, prenumele

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Florica nr. 10/12
din „04”octombrie 2020

nr. 9/12

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Florica nr. 10/12 în componenţă numerică din
7 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Florica nr. 10/12, după
cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Caldare Nadejda

din partea Partidului Politic ”Şor”

Caldare Angela

din partea APL

Fedorenco Ina

din partea APL

Raducan Nadejda

din partea Partidului Democrat din Moldova

Rîndunică Anna

din partea Partidului Politic ’’Platforma
Demnitate şi Adevăr”
din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din
partea
Partidului
Politic
’’Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova”

Sandu Vasile
Ţurcan Olga

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
iiliului electoral
iftk i (A?A/tZ&Z&c
‘numele, prenumele

iului electoral
de circumscripţie
numele, prenumele

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Baimaclia nr. 10/13
din „04”octombrie 2020

nr. 9/13

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr,1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Baimaclia nr. 10/13 în componenţă numerică
din 7 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Baimaclia
nr. 10/13, după cum urmează:
J*

Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)
Bivol Victor
Bocancea Eugenia
Griţcan Andrian

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiune a politică/RFE ţinut de CEC)
din partea Partidului
Demnitate şi Adevăr”
din partea APL

Politic

’’Platforma

Griţcan Parascovia

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea APL

Ignat Inga

din partea Partidului Democrat din Moldova

Paşcan Angela

din
partea
Partidului
Politic
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea Partidului Politic ”Şor”

Vasluian Claudia

’’Partidul

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
ctorale Centrale.

Con

iliului electoral
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numele, prenumele

jnsiliului electoral
de circumscripţie
numele, prenumele

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire Ia constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Surchiceni nr. 10/14
din „04”octombrie 2020

nr. 9/14

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Surchiceni nr. 10/14 în componenţă numerică
din 2 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Surchiceni nr. 10/14,
după cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiune a politică/RFE ţinut de CEC)

Armaş Ludmila

din partea Partidului Politic ”Şor”

Burlac Valentina

din partea APL

Burlac Diana

din partea APL

Griţcan Elena

din
partea
Partidului
Politic
’’Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea Partidului Politic ’’Platforma
Demnitate şi Adevăr”
din partea Partidului Democrat din Moldova

Griţcan Sergiu
Griţcan Dumitru
Migaevschi Margareta

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
Le consiliului electoral

iului electoral
numele, prenumele

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Chircăiesti nr. 10/15
din „04”octombrie 2020

nr. 9/15

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Chircăiesti nr. 10/15 în componenţă numerică
din 9 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Chircăiesti
nr. 10/15, după cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiune a politică/RFE ţinut de CEC)

Ceban Galina

din partea Partidului Democrat din Moldova

Danu Vitalie

Grecu Svetlana

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din
partea
Partidului
Politic
’’Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Guţan Marcel

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Negru Galina

din partea APL

Pîslari Liudmila

din partea Partidului Politic ”Şor”

Seighiţ Clara

din partea APL

Untu Valentina

din partea APL

Didenco Maria

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octom brie 2020, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

'ucc A/cu(n£'i'£~numele, prenumele

numele, prenumele

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Ciuflesti nr. 10/16
din „04”octombrie 2020

nr. 9/16

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Ciuflesti nr. 10/16 în componenţă numerică
din 7 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Ciuflesti
nr. 10/16, după cum urmează:
J*

Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Burlacu Rodica

din partea APL

Cananău Olga

din partea Partidului Democrat din Moldova

Danilov Natalia

din partea Partidului Politic ”Şor”

Enachi Anastasia

din partea APL

Pleşca Aurelia

din
partea
Partidului
Politic
’’Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea APL

Ţurcanu Diana
Ursan Elena

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.

6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
tele consiliului electoral
ripţie
Lnumele, prenumele

nsiliului electoral
'cripţie
numele, prenumele

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Chircăiestii Noi nr. 10/17
din „04”octombrie 2020

nr. 9/17

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Chircăiestii Noi nr. 10/17 în componenţă
numerică din 7 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Chircăiestii Noi nr.
10/17. după cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)
Brînza Valentin

denumirea organului care a propus candidatura
{APL/formaţiune a politică/RFE ţinut de CEC)

Carablut Natalia

din partea Partidului
Demnitate şi Adevăr”
din partea APL

Culicenco Iulia

din partea APL

Culicenco Maria

Sorocanu Rodica

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din
partea
Partidului
Politic
’’Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea Partidului Politic ”Şor”

Tabacari Natalia

din partea Partidului Democrat din Moldova

Ialanji Maria

Politic

’’Platforma

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
siliului electoral
numele, prenumele

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Baurci nr. 10/18
din „04”octombrie 2020

nr. 9/18

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Baurci nr. 10/18 în componenţă numerică din
7 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Baurci nr. 10/18. după
cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)
Caracilî Liubovi

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Catana Iulia

din
partea Partidului
Politic
’’Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea Partidului Democrat din Moldova

Cerba Valentina

din partea APL

Curdoglo Anastasia

din partea APL

Dobrojan Stela

din partea Partidului Politic ”Şor”

Gavrilţo Elena

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea APL

Lungu Galina

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Cîrnăteni nr. 10/19
din „04”octombrie 2020

nr. 9/19

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e:
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Cîrnăteni nr. 10/19 în componenţă numerică
din 9 membri.
J*
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Cîrnăteni nr. 10/19.
după cum urmează:
“

Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

Denumirea organului care a propus candidatura
{APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Arcuş Natalia

din partea Primăriei

Caiac Valentina

din partea Partidului Politic ”PAS”

Dilan Victor

din partea Primăriei

Jechiu Maria

din partea Partidului Politic Platforma ”DA”

Golan Larisa

din partea Registrul Funcţionarilor Electorali

Gorşa Larisa

din partea Partidului Politic ”ŞOR”

Prohniţchi Valentina

din partea Partidului Democrat

Savca Svetlana

din partea Registrul Funcţionarilor Electorali

Popov Nicolai

din partea Registrul Funcţionarilor Electorali

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.

4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
consiliului electorâl
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Cîrnătenii Noi nr. 10/20
din „04”octombrie 2020

nr. 9/20

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. l O h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Cîrnătenii Noi nr. 10/20 în componenţă
numerică din 7 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Cîrnătenii Noi nr.
10/20, după cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

Denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Baltag Cezar

din partea Partidului Politic ”PAS”

Baltag Rodica

din partea Primăriei

Fală Aliona

din partea Partidului Politic ”PAS”

Osmatescu Angela

din partea Partidului Democrat

Popov Dumitriţa

din partea Partidului Politic ”PSRM”

Savca Galina

din partea Partidului Politic ”ŞOR”

Vîrtos Tamara

din partea Primăriei

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.

4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
Preşedintele consiliulu

'

'

mmele, prenumele

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Sălcuta Nouă nr. 10/21
din „04”octombrie 2020

nr. 9/21

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Sălcuta Nouă nr. 10/21 în componenţă
numerică din 7 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Sălcuta Nouă nr. 10/21.
după cum urmează: ^
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Armaş Dumitru

din partea Partidului Politic ”PSRM”

Cojocaru Snejana

din partea Partidului Politic ”PAS”

Marciuc Maria

din partea APL

Popa Olesea

din partea Partidului Democrat

Serjant Mircea

din partea Partidului Politic ”Şor”

Ţăran Nadejda

din partea APL

Velea Claudia

din partea APL

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.

6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
Preşedintele consiliului
de circumscripţie
tura

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Copanca nr. 10/22
din „04”octombrie 2020

nr. 9/22

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. l O h o t ă r ă ş t e :
1.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Copanca nr. 10/22 în componenţă numerică din
9 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Copanca nr. 10/22,
după cum urmează:
j»
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Catanî Nina

din partea Partidului Democrat

Ciomaia Valentina

din partea Partidului Politic ”PAS”

Dutca Anastasia

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Dutca Lilia

din partea APL

Osipov Nina

din partea APL

Platon Nadea

din partea Partidului Politic ”PSRM”

Socolova Eugenia

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Siriac Andriana

din partea Partidului Politic ”ŞOR”

Tabac Irina

din partea APL

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul
de contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICIIMOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Copanca nr. 10/23
din „04”octombrie 2020

nr. 9/23

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Copanca nr. 10/23 în componenţă numerică din
9 membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Copanca nr. 10/23. după
cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

Denumirea organului care a propus candidatura
{APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Chirman Natalia

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Donţov Olesea

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Gumea Ludmila

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Malcovean Nina

din partea Partidului Politic ”ŞOR”

Parfeni Claudia

din partea APL

Perju Liudmila

din partea APL

Tataroi Nina

din partea APL

Ţurcan Maria

din partea APL

Voitenco Valentina

din partea Partidului Democrat

3.Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire Ia constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Copanca nr. 10/24
din „04”octombrie 2020

nr. 9/24

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr,1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. l O h o t ă r ă ş t e :
1.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Copanca nr. 10/24 în componenţă numerică din
7 membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Copanca nr.10/24. după
cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Deliu Polina

Din partea Partidului Politic ”ŞOR”

Gorohovscaia Eugenia

Din partea Partidului Politic ”ŞOR”

Ispas Nadejda

Din partea Partidului Politic ”PAS”

Malcocean Serghei

Din partea Partidului Democrat

Poloboc Tatiana

Din partea APL

Şelest Tatiana

Din partea APL

Şelist Tatiana

Din partea APL

3.Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4.La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.

6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
Preşedintele consiliului elector^
de .ejf^ţpagcripţie
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Coscalia nr. 10/25
din „04”octombrie 2020

nr. 9/25

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Coscalia nr. 10/25 în componenţă numerică din
9 membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Coscalia nr. 10/25. după
cum urmează:
J*

Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Bordeianu Natalia

din partea APL

Eşanu Vasile

din partea APL

Garuţa Ludmila

din partea Partidului Democrat din Moldova

Garuţa Tatiana

din partea APL

Raţa Elena

Ţiţa Raisa

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din
partea
Partidului
Politic
’’Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea Partidului Politic ”Şor”

Ţîbîmă Oleg

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Ţurcan Alina

din partea Partidului
Demnitate şi Adevăr”

Stîncă Leontie

Politic

’’Platforma

3.Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.

4.La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul
de contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

numele, prenumele

numele, prenumele

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Fîrladeni nr. 10/26
din „04”octombrie 2020

nr. 9/26

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr,1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Fîrladeni nr. 10/26 în componenţă numerică din
9 membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Fîrladeni nr. 10/26. după
cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
{APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Burca Tatiana

din partea Partidului Democrat din Moldova

Busuioc Ana

din partea APL

Comea Rodica

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Cucovici Maria
Gonza Anatoli

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea Partidului Politic ”Şor”

Gorbatiuc Veronica

din partea APL

Guşan Liubov

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Guţu Svetlana

din
partea
Partidului
Politic
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea APL

Musteaţă Lilia

’’Partidul

3.Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4.La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul
de contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la
locul de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
^^feşedmfeMconsiliuliii electoral
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Fîrladeni nr. 10/27
din „04”octombrie 2020

nr. 9/27

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Fîrladeni nr. 10/27 în componenţă numerică din
7 membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Fîrladeni nr. 10/27. după
cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Colisnicenco Dina

din partea APL

Cucovici Natalia

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea APL

Gorbatiuc Evghenia
Malîi Ol ga
Stanila Alexandru

din
partea
Partidului
Politic
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea Partidului Politic ”Şor”

’’Partidul

Ţurcan Sergiu

din partea Partidului Democrat din Moldova

Vengherov Anastasia

din partea APL

3.Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.

4.La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
8. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul
de contactare pentru relaţii.
9. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la
locul de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
10. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

numele, prenumele

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Fîrladenii Noi nr. 10/28
din „04”octombrie 2020

nr. 9/28

In conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Fîrladenii Noi nr. 10/28 în componenţă numerică
din 7 membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Fîrladenii Noi
nr.
10/28, după cum urmează:
J*

Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Calaraş Maria

din partea APL

Chisin Liliana

din partea APL

Osadci Nina
Prohorenco Valentina

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea Partidului Politic ”Şor”

Prohorenco Doina

din partea APL

Şapoval Dumitru

din partea Partidului Democrat din Moldova

Trocin Natalia

din
partea
Partidului
Politic
’’Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova”
3.Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4.La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul
de contactare pentru relaţii.

6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
onsiliului electoral
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Grădiniţa nr. 10/29
din „04”octombrie 2020

nr. 9/29

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Grădiniţa nr. 10/29 în componenţă numerică din
7 membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Grădiniţa_________nr.
10/29, după cum urmează:
J*

Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Cehovski Victor

din partea Partidului Politic ”Şor”

Chirtoca -Manjulovscaia Oxana

din partea APL

Clemenco Aurica

din partea APL

Efremov Natalia
Frunză Iurie

din
partea
Partidului
Politic
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea APL

Scripnic Elena

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Vlas Maria

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”

’’Partidul

3.Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4.La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul
de contactare pentru relaţii.

6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
consiliului electoral
ipţie

/

fi

/l/g S u t& tC L ^
^JemnăUira
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Leuntea nr. 10/30
din „04”octombrie 2020

nr. 9/30

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Leuntea nr. 10/30 în componenţă numerică din
7 membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Leuntea nr. 10/30, după
cum urmează:
Jf

Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)
Cnîşov Svetlana

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Dobruţcaia Mariana

din
partea
Partidului
Politic
’’Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea APL

Gulienco Olga

din partea Partidului Politic ”Şor”

Miron Olga

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Profir Dmitrii

din partea APL

Topor Anastasia

din partea APL

Condrea Maria

3.Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4.La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul
de contactare pentru relaţii.

6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

numele, prenumele

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Grigorievca nr. 10/31
din „04”octombrie 2020

nr. 9/31

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Grigorievca nr. 10/31 în componenţă numerică
din 7 membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Grigorievca
nr. 10/31. după cum urmează:
J*

Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)
Antoconenco Tamara

denumirea organului care a propus candidatura
{APL/formaţiune a politică/RFE ţinut de CEC)

Căpşună Elena

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea APL

Certan Oleg

din partea Partidului Democrat din Moldova

Cuşnir Piotr
Goloborodico Natalia

din partea Partidului
Demnitate şi Adevăr”
din partea APL

Trifan Lilia

din partea Partidului Politic ”Şor”

Tdos Elena

din
partea
Partidului
Politic
Socialiştilor din Republica Moldova”

Politic

’’Platforma

’’Partidul

3.Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4.La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul
de contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

numele, prenumele

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICIIMOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Hagimus nr. 10/32
din „04”octombrie 2020

nr. 9/32

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Hagimus nr. 10/32 în componenţă numerică din 9
membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Hagimusnr. 10/32, după
cum urmează:
J*

Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

Denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Arion Svetlana

din partea Partidului Democrat

Bragari Rodica

din partea primăriei

Ceban Liudmila

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Coca Elena

din partea Partidului Politic PSRM

Hasanova Ludmila

din partea Partidului Politic ŞOR

Iepure Vasile

din partea Partidul Politic PAS

Rusu Liudmila

din partea primăriei

Vîrlan Liliana

din partea primăriei

Vîzîi Vădim

din partea Registrului Funcţionarilor Publici

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul
de contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUM SCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Opaci nr. 10/33
din „04”octombrie 2020

nr. 9/33

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-X III din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e:
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Opaci nr. 10/33 în componenţă numerică din 9
membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Opaci nr. 10/33. după cum
urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

Denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Blaj Angela

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Blaj Ion

din partea Partidului Politic PSRM

Damaschin Marina

din partea Partidului Politic ŞOR

Garaba Tatiana

din partea Partidului Politic PAS

Perju Oxana

din partea Partidului Democrat

Plăcintă Natalia

din partea primăriei

Popov Veronica

din partea primăriei

Şargu Elena

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Ungureanu Valentina

din partea primăriei

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prim a şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.

4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Pervomaisc nr. 10/34
din „04”octombrie 2020

nr. 9/34

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Pervomaisc nr. 10/34 în componenţă numerică din
7 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Pervomaisc nr. 10/34, după
cum urmează:
*
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

Denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Cicanci Rita

din partea Primăriei

Cula Svetlana

din partea Partidului Politic Platforma DA

Filimon Elena

din partea Primăriei

Filimon Maria

din partea Partidului Politic PAS

Macari Maria

din partea Partidului Democrat

Masteriuc Victoria

din partea Partidului Politic ŞOR

Usatîi Natalia

din partea Partidului politic PSRM

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.

6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICIIMOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Constantinovca nr. 10/35
din „04”octombrie 2020

nr. 9/35

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Constantinovca nr.10/35 în componenţă numerică
din 7 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Constantinovca nr.10/35.
după cum urmează:
M
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

Denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Curuci Anna

din partea Pimăriei

Gancev Ivan

din partea Partidului Politic SOR

Ghemeţ Varvara

din partea Primăriei

Ghemeţ Ina

din partea Partidului Politic PAS

Gorşa Olga

din partea Partidului Politic PSRM

Mogla Vitali

din partea Partidului Politic Platforma DA

Ţiolea Maria

din partea Partidului Democrat

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul
de contactare pentru relaţii.

6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICIIMOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Plop Stiubei nr. 10/36
din „04”octombrie 2020

nr. 9/36

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e:
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Plop Stiubei nr. 10/36 în componenţă numerică din
7 membri.
j*
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Plop Stiubei nr. 10/36. după
cum urmează:

“

Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

Denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Caraman Nadejda

din partea Primăriei

Cebotari Zinaida

din partea Partidului Politic Platforma DA

Focşa Valentina

din partea Partidului Politic PSRM

Gaidîm Lilia

din partea Primăriei

Ilişov Mihail

din partea Partidului Politic PAS

Mungiu Iacob

din partea Partidului Democrat

Munjiu Galina

din partea Partidului Politic ŞOR

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul
de contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICIIMOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Săiti nr. 10/37
din „04”octombrie 2020

nr. 9/37

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. lOh o tă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Săiti nr. 10/37 în componenţă numerică din 9
membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Săiti nr. 10/37. după cum
urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

Denumirea organului care a propus candidatura
{APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Baliţchi Elena

din partea Partidului Politic PAS

Didenco Tatiana

din partea Partidului politic ŞOR

Gluh Eugenia

din partea Partidului Politic Platforma DA

Lungu Raisa

din partea Registrul Funcţionarilor Electorali

Pavlenco Nina

din partea Partidului Democrat

Roşea Liudmila

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Siloci Tamara

din partea Primăriei

Ţurcan Natalia

din partea Partidului Politic PSRM

Vreme Elena

din partea Primăriei

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul
de contactare pentru relaţii.

6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

Preşedintele consiliulu ’
de circumscripţie

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICIIMOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Sălcuţa nr. 10/38
din „04”octombrie 2020

nr. 9/38

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1 .Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Sălcuţa nr. 10/38 în componenţă numerică din 9
membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Sălcuţa nr.10/38, după cum
urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

Denumirea organului care a propus candidatura
{APL/formaţiune a politică/RFE ţinut de CEC)

Borzin Svetlana

din partea Partidului Politic ŞOR

Canţîr Ala

din Registrul Funcţionarilor Electorali

Caşcaval Svetlana

din partea Partidului Democrat

Ciomîrtan Maria

din partea Primăriei

Cojocari Aliona

din partea Partidului PSRM

Dulgher Vădim

din partea Primăriei

Gangan Lilia

din partea Primăriei

Pleşca Liuba

din partea Partidului Politic PAS

Ţanga Alina

din partea Partidului Politic Platforma DA

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în decurs
de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul
de contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

Preşedintele consiliului electoral
de circurnscripţie
sejMiătu

numele, prenumele

iului electoral
numele, prenumele
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICIIMOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Sălcuţa nr. 10/39
din „04”octombrie 2020

nr. 9/39

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Sălcuţa nr. 10/39 în componenţă numerică din 9
membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Sălcuţa nr. 10/39. după cum
urmează:
-*
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

Denumirea organului care a propus candidatura
{APL/formaţiune a politică/RFE ţinut de CEC)

Amaut Liudmila

din partea partidului Politic PSRM

Bacal Natalia

din partea Primăriei

Cantîr Tamara

din partea Primăriei

Ceban Galina

din partea Primăriei

Creangă Silvia

din partea Partidului Politic ŞOR

Gaina Natalia

din partea Partidului Politic Platforma DA

Ignat Evdochia

din Registrul Funcţionarilor Electorali

Mocan Tatian

din partea Partidului Politic PAS

Oltu Nina

din partea Partidului Democrat

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în decurs
de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
consiliului electoral
cripţie

rJZ&ţCQ A/aĂatta^
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRĂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Taraclia nr. 10/40
din „04”octombrie 2020

nr. 9/40

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. l O h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Taraclia nr. 10/40 în componenţă numerică din 9
membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Taraclia nr.10/40. după cum
urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

Denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Bostan Lilia

din partea Partidului Politic PAS

Bulat Tatiana

din partea Partidului Democrat

Chipăruş Constantin

din partea Primăriei

Cîmpan Svetlana

din partea Partidului Politic PSRM

Dutca Valentina

din partea Partidului Politic ŞOR

Grijuc Vitalie

din partea Partidului Politic Platforma DA

Gvozdinscaia Victoria

din Registrul Funcţionarilor Electorali

Leah Elena

din partea Primăriei

Rusu Tatiana

din partea Primăriei

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în decurs
de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului âegex>,
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de

6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
Preg^pfc&lOib&siliului electoral
îrcumscri
Căuşen
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
J . NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Taraclia nr. 10/41
din „04”octombrie 2020

nr. 9/41

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Taraclia nr. 10/41 în componenţă numerică din 9
membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Taraclia nr. 10/41. după
cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Bordian Lilia

din partea Primăriei

Bulat Marina

din partea Partidului Democrat

Braguţa Tatiana

din Registrul Funcţionarilor Electorali

Ceban Tatiana

din partea Partidului Politic PAS

Dascal Veronica

din partea Primăriei

Dutca Valentina

din partea Partidului Politic ŞOR

Mocan Maria

din partea Primăriei

Silitrari Victor

din Partidul Politic Platforma DA

Tcaci Cristina

din partea Partidului Politic PSRM

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în decurs
de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5.Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
J t NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Tănătari nr. 10/42
din „04”octombrie 2020

nr. 9/42

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Tănătari nr. 10/42 în componenţă numerică din 9
membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Tănătari nr. 10/42. după
cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

Denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Berlinschaia Nina

Din partea Primăriei

Berlinschi Elena

Din partea Partidului Democrat

Mihailov Vera

Din partea Primăriei

Nastas Elena

Din partea Partidului Politic ŞOR

Nastas Galina

Din partea Partidului Politic Platforma DA

Osadci Gheorghe

Din partea Partidului Politic Platforma DA

Puşcaşu Natalia

Din partea Partidului Politic PSRM

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.

6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Tănătarii Noi nr. 10/43
din „04”octombrie 2020

nr. 9/43

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Tănătarii Noi nr. 10/43 în componenţă numerică
din 7 membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Tănătarii Noi nr. 10/43.
după cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)
Beţcu Cristina

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Coada Olga

din
partea
Partidului
Politic
"Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea Partidului Politic "Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea Partidului Politic „Platforma
Demnitatea şi Adevăr”
din partea APL

Josan -Gîstemulte Veronica

din partea APL

Moisei Galina

din partea Partidului Democrat din Moldova

Ţaranu Svetlana

din partea Partidului Politic ”Şor”

Catanoi Elena
Catanoi Tatiana

3.Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4.La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul
de contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Ştefăneşti nr. 10/44
din „04”octombrie 2020

nr. 9/44
•*

/V

In conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr,1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Ştefăneşti nr. 10/44 în componenţă numerică din
7 membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Ştefăneşti________ nr.
10/44. după cum urmează:
J9

Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
{APL/formaţiune a politică/RFE ţinut de CEC)

Afteni Larisa

din partea APL

Damaschin Valeriu

din partea APL

Marjinean Ludmila

din partea Partidului Democrat din Moldova

Marjinean Valeri

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea Partidului Politic „Platforma
Demnitatea şi Adevăr”
din
partea
Partidului
Politic
’’Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea Partidului Politic ”Şor”

Renchev Gheorghe
Ţaran Aurica
Ţaranu Veaceslav

3.Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4.La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul
de contactare pentru relaţii.

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Ştefăneşti nr. 10/44
din „04”octombrie 2020

nr. 9/44

In conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr,1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Ştefăneşti nr. 10/44 în componenţă numerică din
7 membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Ştefăneşti________ nr.
10/44. după cum urmează:
J*

Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Afteni Larisa

din partea APL

Damaschin Valeriu

din partea APL

Marjinean Ludmila

din partea Partidului Democrat din Moldova

Marjinean Valeri

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea Partidului Politic „Platforma
Demnitatea şi Adevăr”
din
partea
Partidului
Politic
’’Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea Partidului Politic ”Şor”

Renchev Gheorghe
Ţaran Aurica
Ţaranu Veaceslav

3.Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4.La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul
de contactare pentru relaţii.

6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
consiliului electoral
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numele, prenumele

iliului electoral
Pţie
numele, prenumele

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Tocuz nr. 10/45
din „04”octombrie 2020

nr. 9/45

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Tocuz nr. 10/45 în componenţă numerică din 7
membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Tocuz nr. 10/45. după
cum urmează:
J*

Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)
Ababei Tatiana
Budur Clavdia
Dintiu Svetlana
Grosu Emilia

denumirea organului care a propus candidatura
{APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)
din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din
partea
Partidului
Politic
’’Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea Partidului Democrat din Moldova

Poltaveţ Elena

din partea Partidului
Demnitatea şi Adevăr”
din partea APL

Politic

Rotari Tatiana

din partea Partidului Politic ”Şor”

Slănină Natalia

din partea APL

„Platforma

3.Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4.La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul
de contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Tocuz nr. 10/46
din „04”octombrie 2020

nr. 9/46

In conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Tocuz nr. 10/46 în componenţă numerică din 9
membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Tocuz nr. 10/46. după
cum urmează:
JHf

Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)
Daranuţă Domnica

denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Daşchevici Iulia

din partea Partidului
Demnitatea şi Adevăr”
din partea APL

Ganţa Maria

din partea Partidului Democrat din Moldova

Ganţa Oxana

din
partea
Partidului
Politic
Socialiştilor din Republica Moldova”
din partea APL

Grosu Emilia
Railean Valentina

Politic

„Platforma

’’Partidul

Ţaran Margareta

din partea Partidului Politic ’’Partidul Acţiune şi
Solidaritate”
din partea APL

Ungurean Alexandru

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Ungurean Natalia

din partea Partidului Politic ”Şor”

3.Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.

4.La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul
de contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
consiliului electoral
’ numele, prenumele
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Ucrainca nr. 10/47
din „04”octombrie 2020

nr. 9/47

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Ucrainca nr. 10/47 în componenţă numerică din 7
membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Ucrainca nr. 10/47. după
cum urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

Denumirea organului care a propus candidatura
(AP L/formaţiune a politică/RFE ţinut de CEC)

Babin Vasile

din partea Partidului Politic PAS

Banari Dina

din partea APL

Ciumac Alia

din partea APL

Cojuhari Efimia

din partea APL

Mîinea Eugenia

din partea Partidului politic PSRM

Nacai Olga

din partea Partidului Democrat

Streliţov Valeriu

din partea Partidului Politic ŞOR

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.

6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Ursoaia nr. 10/48
din „04”octombrie 2020

nr. 9/48

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. l O h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Ursoia nr. 10/48 în componenţă numerică din 7
membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Ursoaia nr. 10/48. după cum
urmează:

Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

Denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Agapi Irina

din partea Partidului Democrat

Agapii Viorica

din partea APL

Bărbuţă Aurel

din partea Partidului Politic PSRM

Bacalu Zinaida

din partea APL

Caldare Liliana

degistrul Funcţionarilor Electorali

Garea Svetlana

din partea APL

Postica Olga

din partea Partidului Politic PAS

Roşea Tatiana

din partea Partidului Politic ŞOR

Tataroi Maria

din partea Partidului Politic Platforma DA

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.

4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţaşi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRĂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Zaim nr. 10/49
din „04”octombrie 2020

nr. 9/49

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr,1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. l O h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Zaim nr.10/49 în componenţă numerică din
9 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Zaim nr.10/49. după cum
urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

Denumirea organului care a propus candidatura
{APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Bragari Irinuţa

din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Ciocoi Natalia

din partea APL

Golban Tatiana

din partea APL

Lazarenco Nicolae

din partea Partidului Politic PAS

Schimbător Anatolie

din partea Partidului Politic Platforma DA

Midoni Liudmila

din partea Partidului politic ŞOR

Peşteanu Ala

din partea Partidului Democrat

Şveţ Liuba

din partea Partidului Politic PSRM

Tonu Tatiana

din partea Primăriei Zaim

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în decurs
de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţaşi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
CĂUŞENI nr. 10
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE
AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOIEMBRIE 2020

HOTĂRÂRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Zaim nr. 10/50
din „04”octombrie 2020

nr. 9/50

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr.
4103 din 15.08.2020, precum şi în temeiul art. 30 şi art. 108 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. l O h o t ă r ă ş t e :
1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Zaim nr. 10/50 în componenţă numerică din
9 membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Zaim nr. 10/50. după cum
urmează:
Numele, prenumele
(numele se dau în ordine alfabetică)

Denumirea organului care a propus candidatura
(APL/formaţiunea politică/RFE ţinut de CEC)

Burlacu Nina

Din partea Primăriei

Buzulan Mariana

Din partea Partidului Politic PSRM

Ciuchitu Raisa

Din partea Primăriei

Lungu Marcela

Din partea Registrului Funcţionarilor Electorali

Pogor Vitalie

Din partea Partidului Politic ŞOR

Peşteanu Cornelia

Din partea Partidului Politic Platforma DA

Tocan Valeria

Din partea Primăriei

Vîrlan Olga

Din partidului Democrat

Verebcean Lidia

Din Partidului Politic PAS

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local va convoca, în
decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare.
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţaşi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, până la 07 octombrie 2020. spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei
Electorale Centrale.

