COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___ Leova___
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

HOTĂRIRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__Leova___ n r .__ 22/2_
din „_05__” ___10___2020__

nr. _8__

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr.
4103 din 15 august 2020, precum şi în temeiul ari:. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr.1381XIII din 21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ n r .__ 22_
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _____Leova____nr. 22/2__ în componenţă
numerică din _9___membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare____Leova
n r.__22/2_
, după cum urmează:
Numele,prenumele
Bejan Elena
Ciobanu Ludmila
Creţu Aliona
Diacenco Natalia
Fedorcea Sergiu
Orjacovshi Mariana
Pastela Natalia
Salamatin Elena
Ţîcău Stela

Denumirea organului care a propus
candidatura
Din partea PP „ŞOR”
Din partea PAS
Din RFE
Din partea consiliului local
Din partea PP Platforma DA
Din partea PDM
Din partea consiliului local
Din partea PSRM
Din partea consiliului local

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului lo cal___ Leova__ _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.
J
6. Biroul electoral va propune, pînă la _8 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

Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECT ORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22
,
Leova
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEM BRIE 2020

HOTĂRIRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__Leova
nr. 22/1
din „ 05

10

2020

nr. 8

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 30 alin.(9),(10) şi art. 108 alin.3 din Codul electoral nr.l381-XIII
din 21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ n r.__ 22
Hotărăşte:

1. Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare
Leova___ nr. _22/1__ în componenţă
numerică din _9___membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare
Leova
nr. 22/1
după cum urmează:
Numele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Bunescu Tatiana
Din partea PDM
Crigan Cristina
Din partea PAS
Dobrea Ina
Din partea consiliului local
Din partea consiliului local
Dobrea Natalia
Din partea PP Platforma DA
Lăcustă Nadejda
Neruţă Natalia
Din partea PSRM
DinEFE
Şcedrova Cristina
Roşea Alina
Din partea consiliului local
Din partea PP „ŞOR”
Vesiolîi Victor
Leova
va
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local
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, pînă la _8 octombrie 2020__, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.
fi

Preşedintele CECE

Svetlana Buruiană

% . °
Secretarul CECE

Tatiana Stoiu

fel

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22__ Leova________
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare_Leova___ n r .__ 2 2 /3 _
din „ 05__” ___10___2 0 20_
'
"

nr. _8__

In conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr,1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova _ nr.__ 22_
Hotărăşte:

l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _____Leova____nr. _22/3__ în componenţă
numerică din _9___membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare _Leova__nr.__22/3_, după
cum urmează:
Numele,prenumele
Denumirea organului care a propus
candidatura
Banari Diana
Din partea consiliului local
Din partea PAS
Buzdugan Ludmila
Casapu Angela
Din partea PP Platforma DA
Caelev Ecaterina
Din partea consiliului local
Ceabanov Valentina
Din partea PSRM
Dîngă Daniel
Din partea PP „ŞOR”
Dobrea Elvira
Din partea consiliului local
Din partea PDM
Puşnei Viorica
Din rezerva consiliului local
Zaporojan Tatiana
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local ___ Leova___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, pînă la _8 octombrie 2020___, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centralei,r tu
A y
Preşedintele CECE

I

Secretarul CECE

NU

Svetlana Buruiană

)|î
A

Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ ,
Leova
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

din ., 05

HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare L eova__ n r .__ 22/4_
___10___2 0 2 0 _
' '

nr. _ 8 _

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi aft 108 alin.3 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr.__ 22_
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _____Leova____nr. _22/4__ în componenţă
numerică din 9
membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Leova__n r.__22/4_, după
cum urmează:
Numele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Bugor Galina
Dm partea PP „ŞOR”
Braicova Marina
Din partea PDM
Calalb Dorina
Din partea consiliului local
Costileanu Ana
Din RFE
Diaconu Nicolae
Din parteaPP Platforma DA
Doba Angela
Elita partea consiliului local
Din partea PSRM
Hohlova Elena
Din partea PAS
Plucci Olga
Diţi partea consiliului local
Şcolnic Valentina
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local
Leova_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 ide gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6.Biroul electoral va propune, pînă la 8 octombrie 2020____, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale

Preşedintele CECE

Svetlana Buruiană

Sec

Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___ Leova___
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMRRIE 2020

din „ 05_

10

HOTĂRIRE
cu privire lai constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__Leova___ n r .__ 22/5_
2020

nr.

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr. _ 2 2 _
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare
__ Leova
nr. 22/5__ în componenţă
numerică din 9
membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Leova__n r.__22/5_ , după
cum urmează:
Numele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Cazan Olesea
Din partea PP „ŞOR”
Cioric Daniela
Din partea PDM
Iachimov Olga
Din RFE
Dobrea Maria
Din partea consiliului local
Din partea consiliului local
Diacenco Elena
Din partea consiliului local
Danilov Zinaida
Din partea PP Platforma DA
Lingă Mariana
Ţugulea Dumiru
Din partea PAS
Vîju Andrei
Din partea PSRM
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local___ Leova___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, pînă la _8 octombrie 2020___, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
/.Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.
Preşedintele CECE
jW
Secretarul CECE
W \ A

Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___ Leova___
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NQEMBRIE 2020

din „ 05

10

HOTĂRIRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__Leova___ n r .__ 22/6_
2020

nr.

8

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ n r.__ 22_
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare
Leova____nr. _22/6__ în componenţă
numerică din _9___membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Leova__n r.__22/6_ , după
cum urmează:
N umele,p ren urnele
Denumirea organului care a propus candidatura
Carajeleasco ZInaida
Din partea PSRM
Codreanu Lina
Din partea PAS
Cotam Nina
Din partea consiliului local
Harancean Tatiana
DinRFE
Neghină Ludmila
Din partea consiliului local
Pasico Ecaterina
Din partea PP „ŞOR”
Din partea consiliului local
Replenciuc Irina
Din partea PP Platforma DA
Stanciu Ion
Usanov Tatiana
Din partea PDM
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local _____Leova
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, pînă la _8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă pennanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.

II
Preşedintele CECE
Secretarul CEGE

Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. _22___ , ___ Leova___
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

>—

din „ 0 5

10

A

HOTARIRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__Leova___ n r .__ 22/7_
2020

nr.

8

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr.l381-XIH din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova _ nr.__ 22_
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare
Leova
nr. _22/7__ în componenţă
numerică din _9___membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Leova__n r.__22/7__, după
cum urmează :
Numele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Casapu Angela
Din partea PAS
Constamtinova Liliana
Din partea PP „ŞOR”
Maev Savelii
Din partea consiliului local
Mano li Tatiana
Din partea consiliului local
Sîrbu Ludmila
Din partea PDM
Stanciu Eugenia
Din partea PP Platforma DA
DinRFE
Necrutenco Natalia
Din partea PSRM
Tomşa Elena
Din partea consiliului local
Zmeu Ion
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului lo cal___ Leova___ 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, pînă la _8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locul de
muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prfâenta-hotărire intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
M f a le .
fff
Q*+
V
Svetlana Buruiană
PreşedinteleCECE
<?'
/ş/j
/M>
Tatiana Stoiu
Secretarul CECE

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. _22___ , ___ Leova_
ALEGERBE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

din „_05_

10

MOTĂRIRE
cu privire Ia constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__Ia rg a ra __n r .__ 22/8_
2020

nr.

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr.__ 22__
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare
Iargara
nr. _22/8__ în componenţă
numerică din 9
membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Iargara__nr.__22/8_, după
cum urmeaza:
Numele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Cemenchi Alina
Din partea PP Platforma DA
Daniăli Maria
Din partea consiliului local
Cravcenco Dorina
Din partea PDM
Ijilov M'aria
Din partea PP „ŞOR”
Iacovleva Elena
Din partea PSRM
Popa Galina
Din partea consiliului local
DinRFE
Popa Liţa
Din partea PAS
Reniţa Ion
Din partea consiliului local
Stanca Larisa
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local _Iargara
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. Birou! electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, pînă la _8 octombrie 2020___, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
1

PreşedinteleCEţE
.
Secretarul CECE JgJj

!1

Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. _22___ , ___ Leovat___
ALEGERHE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

din,, 05

10

HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__la r g a r a __ n r .__ 22/9_
2020

nr.

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ n r.__ 2 2 _
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare
largara___ nr. 22/9
în componenţă
numerică din _9___membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare largara nr.__22/9_, după
cum urmează:
Numele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Butuc Veronica
Din partea consiliului local
Cemenchi Violeta
Din partea PP Platforma DA
Cemenchi Alina
Din partea PDM
Jeleascova Oxana
Din RFE
Din partea PSRM
Mişenco Ana
Din partea PP „ŞOR”
Pistrui Valentina
Rusu T'amara
Din partea PAS
Saulenco Larisa
Din partea consiliului local
Din partea consiliului local
Volcova Lucia
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local
largara_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. E!iroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6.Etiroul electoral va propune, pînă la 8 octombrie 202Q_, spre degrevare de atribuţiile de la locul de
muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.
P reşe^teîe C E & Ş ^

Svetlana Buruiană

Secretarul CEGE
V ‘

Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___L eo v a __
ALEGERIIE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

din,, 05

10

HOTĂRIRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Iargara___ n r . 22/10_
2020

nr.

8

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 410.3 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr.__ 22_
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare
__ Iargara____nr. 22/10 în componenţă
numerică din 9
membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Iargara n r. 22/10 , după
cum urmează:
Numele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Bordea Nicolae
Din partea PAS
Cememchi Veaceslav
Din partea PP Platforma DA
Filipov Natalia
Din RFE
Lingă Oxana
Din partea consiliului local
Maftei Victoria
Din partea PP „ŞOR”
Savelieva Alia
Din partea consiliului local
Din partea consiliului local
Ţîlea Ana
Ţîlea Aliona
Din partea PSRM
Din partea PDM
Zaliseţchi Olesea
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local _Iargara___ 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, pînă la _8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locul de
muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale

Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___ Leova___
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

din „ 05

10

HOTĂRIRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__largara___ n r .__ 22/11_
2020

nr.

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ n r.__ 22_
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _
largara____nr. _22/l 1__în componenţă
numerică din 9___membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare largara nr. 22/11 _ , după
cum urmează:
Numele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Balan Elena
Din partea PDM
Cemencaia Lidia
Din partea consiliului local
Crisciuc Raisa
Din partea consiliului local
Cuzmina Tamara
Din rezerva consiliului local
Iacovenco Eugenia
Din rezerva consiliului local
Gaidaiji Elena
Din partea consiliului local
Zaharia Nicolae
Din partea PAS
Fadeeva Diana
Din partea PSRM
Din partea PP Platforma DA
Stoianova ZInaida
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local
largara_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, pînă la _8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locul de
muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.
Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___ Leova___
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__Baiuş___ n r .__ 22/12__
din „ 05

10

2020

nr.

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr.__ 22_
Hotărăşte:
1.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Baiuş nr .__22/12_ în componenţă numerică din
_9__membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare _Baiuş__nr. 22/12__, după
cum urmează:
Numele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Babcinschi Zinaida
Din partea consiliului local
Babuş Ilie
Din partea PSRM
Bejenari Maria
Din partea PP„ŞOR”
Din partea consiliului local
Cemenchi Maria
Didilică Elena
Din partea PP Platforma DA
Dutcă Maria
Din partea PDM
Mateciuc Eleonora
Din partea consiliului local
Ou Tatiana
Din rezerva consiliului local
Roşea Irina
Din partea PAS
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local Baiuş 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, pînă la 8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locul de
muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.
Svetlana Buruiană
Im
y\
SeMardVCEC'E P
\ k °

3

Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___ Leova
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare _Cociulia Nouă___ n r .__ 22/13_
din „_05__” _ 1 0___ 202 0 _
nr. _ 8 _
In conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ n r.__ 22_
Hotărăşte:
1.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Cociulia Nouă nr._22/13 _ în componenţă numerică
din _7_ membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Cociulia Nouă__nr. _22/l 3_
_____, după cum urmează:____________________ _____________________________________________
Numele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Andronic Stela
Din partea consiliului local
Cocu Ştefan
Din partea PAS
Dutcă Elena
Din partea consiliului local
Dermanji Silvia
Din partea consiliului local
Gheorghiu Ana
Din partea PDM
Şeremet Ala
Din partea PP„ŞOR”
Din partea PSRM
Verdeş Natalia
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local _Baiuş___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, pînă la 8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locul de
muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale

Svetlana Buruiană

>i

Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___ Leova___
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

din,, 05

10

HOTĂRIRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Hîrtop___ n r .__ 22/14_
2020

nr. 8

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr.__ 2 2 _
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _Hîrtop_nr. _22/14__în componenţă numerică din
__5__membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Hîrtop__nr. _22/14_, după
cum urmează:
Nurnele, pren urnele
Denumirea organului care a propus candidatura
Bejenari Maria
Din partea PAS
Buzdugan Nicolae
Din partea PDM
Butuc Ecaterina
Din partea consiliului local
Cemenchi Aneta
Din partea consiliului local
Cemenchi Nicolae
Din partea PSRM
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local _Baiuş__ 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 secretatului 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.Birou! electoral va propune, pînă la__ 8 octombrie 2020___ , spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.
Preşedintele CECE

Svetlana Buruiană

M
Secretarul CECE

Tatiana Stoiu

„ s i 3-

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___ Leova__[_
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

din,, 05

10

HOTĂRIRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare _ B estem a c
nr. 22/15
2020

nr. 8

In conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3, din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__(Leova__n r.__ 22_
Hotărăşte:
1.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _ Beştemac _nr.__22/15_ în componenţă numerică
din__9__membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Beştemac__rrr.22/ 15_
Numele,prenumele
Cioinac Oxana
Cebotaru Elena
Enichescu Ludmila
Gherghircic Taisia
Glinjeanu Gheorghe
Papiş Romica
Papiş Olesea
Roşea lldia
Sprîncean Galina

Denumirea organului care a propus candidatura
Din partea PĂS
Din partea consiliului local
Din partea PP Platforma DA
Din partea corţsiliului local
Din partea PPM
Din partea PSRM
DinRFE
Din partea conciliului local
Din partea PP„ŞOR”

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretârul Consiliului local _Beştemac _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, pînă la _8 octombrie 2020__, şpre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.
c r c \*\\
Preşedintele rCECE
Er
h
SecnfaW CECE /? //
u

Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___ Leova
ALEGERUE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

din ,,__05___”

HOTĂRÎRE
cm privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__Borogani___ n r .__ 22/16 _
10___2020

nr. 8

In conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr.l381~XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr.__ 22
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare__Borogani_______n r ._22/16__în componenţă
numerică din _9___membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare _Borogani__nr. 22/16 ,
____ după cum urmează:_________________________________________________________________
Numele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Carp Maria
Din partea PAS
Caşu Maria
Din partea PSRM
Ciubotaru Elena
Din partea PP„ŞOR”
Domenco luliana
Din partea PP Platforma DA
Din partea consiliului local
Gavril Petru
Din rezerva consiliului local
Jalbă Svetlana
Din partea consiliului local
Răileanu Sofia
Din rezerva consiliului local
Sandu Svetlana
Din partea consiliului local
Talai Tatiana
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local Borogani__ 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, pînă la _8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locul de
muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.
Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. _22___ , ___ Leova___
ALEGERltlE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEM BRIE 2020

din „_05__” ___ 10

HOTĂRIRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Borogami___ nr. __22/17 _
2020
'

nr. 8

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr.__ 22_
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _Borogani _nr. 22/17 în componenţă numerică
din__9__membri.
2. Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare _Borogani_nr. _22/17_ ,
N urnele,prenumele
Basarab Anastasia
Buzilă Maria
Butnarciuc Sofia
Carp Olga
Carp Lidia
Ciubotaru Svetlana
Creţu Veronica
Popa Elena
Talai Alexandra

Denumirea organului care a propus candidatura
Din partea consiliului local
Din partea PAS
Din partea consiliului local
Din partea consiliului local
Din partea PSRM
Din rezerva consiliului local
Din partea PP Platforma DA
Din partea PP„ŞOR”
Din rezerva consiliului local

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local _Borogani__ 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, pînă la _8 octombrie 2020__, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.

Preşedintele CECE

Svetlana Buruiană

Secretarul CECE

Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. _22___ , ___ Leova_
ALEGERHE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare _C azangic__ nr. _ 2 2 / 1 8 _
din „_05_” ___10___2 0 20_
' "
nr. _8__
în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ n r.__ 22_
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _Cazangic _ n r._22/18__în componenţă numerică
din _9___membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Cazangie__n r._22/18_ ,
_____după cum urmează:____________________
N urnele,pren urnele
Denumirea organului care a propus candidatura
Budureanu Irina
DinRFE
Catană Ştefan
Din partea consiliului local
Chele Lidia
Din partea PP„ŞOR”
Cozma. Eugenia
Din partea PSRM
Moldovanu Maria
Din partea consiliului local
Din partea PP Platforma DA
Păvălachi Ion
Starciuc Elena
Din partea PAS
Din partea consiliului local
Ţuţuianu Eugenia
Din partea PDM
Zotea Parascovia
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local _Cazangic_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, pînă la _8 octombrie 2020___, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.

Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
1
|
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___ Leova___
ALEGERIIE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

din,, 05

10

HOTARIRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__Selişte___ n r .__ 22/19_
2020

nr. 8

In conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale I Leova__n r.__ 22__
Hotărăşte:

1

l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare_Selişte___n r._22/19__în componenţă numerică
din _7___membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare _Selişte__nr. 22/19_ , după
cum urmează:
Denumirea organului care a propus candidatura
Numele,prenumele
Chirilov Ludmila
Din partea PP„ŞQR”
Ciobanu Liubovi
Din partea Pp Platforma DA
Creciun Nicoleta
Din
consiliului
local
- partea
i ---------- ;------;-------------------------------Crasilnic Tudor
Din partea consiliului local
Didilică Irina
Din partea P$RM
Guştiuc Nadejda
Din partea Pt)M
Gustiuc Ludmila
Din partea PĂS
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local Cazangic__ va
convoca, în decurs de două zile de la data constituirii, primă 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.
I
6. Biroul electoral va propune, pînă la _8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locul de
muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din comporienţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Cenţrăîe.;-,
■A>"
Svetlana Buruiană
Preşedintele CECE
Tatiana Stoiu
Secretarul CECE

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. _22___ , ___ Le o v a l _
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE ĂL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

din „ 05

10

HOTĂRIRE
cu privire la constituirea Biroţilui electoral
al secţiei de votare__Frumuşica j_ n r .__22/20_
2020

nr.

8

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale
Leova__n r.__ 2 2 _
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare ___Frumuşica__nr. _22/20__ în componenţă
numerică din _7___membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al lecţiei de votare Frumuşica nr. _22/20_ ,
Nurnele,p ren urnele
Ciobanu Aurelia
Croitoru Natalia
Gutui Maria
Gumeniţă Victoria
Oglindă Taitiana
Smochină Ion
Stan Margareta

Denumirea organului care a propus candidatura
Din partea PSRM
Din rezerva Consiliului local
Din partea consiliului local
Din rezerva Consiliului local
Din partea consiliului local
Din partea PĂS
Din partea Pt)M

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local Cazangic__ 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, pînă la _8 octombrie 2020__, spre degrevare de atribuţiile de la locul de
muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Cenţrale.
Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu
&

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVĂ
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___ Leova__I
ALEGERHE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
i

1 NOEMBRÎE 2020

HOTARIRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__C ea d îr___jnr.__ 22/21_
din „_05_

10

2020

nr. 5

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr,1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale_I Leova _ nr.__22_
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _Ceadîr j__ n r._22/21__în componenţă numerică
din___9_ membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare _Ceadîr _nr._22/21_, după
cum urmează:
N urnele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Asaftei Ina
Din partea PŞRM
Cealîi Maria
Din rezerva consiliului local
Din partea consiliului local
Borov Carclina
Cerguţă Victor
Din partea consiliului local
Lupanciuc V alentina
Din partea PĂS
Moisei Ludmila
Din rezerva consiliului local
Pulev Maria
Din partea consiliului local
Parmaclii Alina
Din partea PP Platforma DA
Din partea PD|M
Roşcan Elena
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local _Ceadîr __ 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, pînă la _8 octombrie 2020'_, spre degrevare de atribuţiile de la locul de
muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale,
Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. _22___ , ___ Leova
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__Cneazevca
n r .__22/22_
din „ 05_” ____ 10____2020__
'

nr. _ 8 _

In conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 clin
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin-i? din Codul electoral nr,1381-XlII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale 1Leova__n r.__ 22_
Hotărăşte:
I
1.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _Cneazevca__nr. _22/22__în componenţă numerică
din__9__membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare _Cneazevca__nr. _22/22_ ,
_____după cum urmează:_____________________ ___________ 1______________ _______
Numele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Din partea colnsiliului local
Bouroş Svetlana
Burdian Polina
Din partea PSRM
Carp Ilie
Din partea PDM
Dascalciuc Angela
Din partea cohsiliului local
Ghijişchi Diana
Din partea PĂS
Din partea PP Platforma DA
Gondur Ana
Din rezerva consiliului local
Rotari Marina
Din partea consiliului local
Tomşa Larisa
Din rezerva cdnsiliului local
Vizitiv Alia
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretajrul Consiliului local _Cneazevca_va
convoca, în decurs de două zile de la data constituirii, prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de
votare.
j
4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretardlui biroului electoral, se recomandă
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa) şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, pînă la _8 octombrie 2020__, | spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmţte, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.
|
Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___ Leova___
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

din „ 0 5

HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Cîzlar___ n r .__ 22/23__
___10___2020__

nr. _ 8 _

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr,1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale_Leova__ nr.__ 22__
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Cîzlar
nr. _22/23__în componenţă numerică
din__7__membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare _Cîzlar__nr.22/ 23__, după
cum urmează:
N urnele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Blagoduşco Irina
Din partea consiliului local
Botoşanu Fevronia
Din partea consiliului local
Din partea PP Platforma DA
Colomeeţ Serghei
Din partea PSRM
Guţul Olesea
Din partea PAS
Pletos Oxana
Platonov Diana
Din partea PDM
Şoldău Oxana
Din partea consiliului local
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local Cneazevca
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, pînă la _8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.
Preşedintele

Svetlana Buruiană

,o
Secretarul CEC E
\o \
/>?};

Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CI RCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___ Leova___
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__Colibabovca___ n r .__ 22/24__
din „ _05_” _ 1 0___2 0 20_
nr. _8__
în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr,1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale _ Leova__nr.__ 22_
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Colibabovca
nr. 22/24__ în componenţă
numerică din__9__membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Colibabovca__nr. _22/24_
, după cum urmează:____________________ _____________________________________________
N urnele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Din partea consiliului local
Borova Aliona
Cantarji Marina
Din rezerva consiliului local
Din partea consiliului local
Dolomanji Maria
Din partea PP Platforma DA
Filimon Diana
Din partea PPM
Parmaclii Tatiana
Din partea consiliului local
Romanova Galina
Din partea PSRM
Rotaru Maria
Din partea PAS
Volcova Larisa
Din rezerva consiliului local
Şevcenco Anna
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local _Colibabovca__ 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, pînă la 8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locul de
muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale

Svetlana Buruiană
Taitiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA

j |\

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. _22___ , ___ Leova__
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞE DINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__Covurlui___n r .__ 22/25 _
din „_05__” ____10 _ 2020__
' nr. _8__
în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr.__ 22_
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Covurlui__n r.__22/25_ în componenţă numerică
din 9
membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare _Covurlui__n r.__22/25 ,
după cum urmează:_____________________ _____________________________________________
Denumirea organului care a propus candidatura
Numele,prenumele
Din partea PP Platforma DA
Bengea Victor
Din rezerva consiliului local
Cociu Ina
Din partea consiliului local
Dragan Natalia
Din partea PAS
Guştiuc Vasilisa
Din partea PSRM
Guştiuc Marcela
Din partea consiliului local
Lisnic Valentina
Din partea PDM
Movilă Angela
Din partea PP„ŞOR”
Neghină Gheorghe
Din REF
Stănilă Ina
3.Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local _Covurlui____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, pînă la 8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locul de
muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale

Preşedintele C E C § \
W

V

Secretarul (SECE

iii

Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___ Leova___
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICE MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare _ Cupcui___ n r .__ 22/26__
din „__05_” ____10__ 2020__

’

~ nr. _ 8 _

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr,1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale _ Leova__nr. _ 2 2 __
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _Cupcui___nr.22/ 26___în componenţă numerică
din _9__membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Cupcui_nr. 22/26_, după
cum urmează:
Denumirea organului care a propus candidatura
Nurnele,prenumele
Din partea PP Platforma DA
Buză Sandina
Din partea consiliului local
Calalb Marina
Din partea PSRM
Ciobanu Dumitru
DinRFE
Diceanu Ecaterina
Din
partea PAS
Grigoreanu Ecaterina
Din partea consiliului local
Rangu Svetlana
Din partea consiliului local
Rotaru Li liana
Din
partea PDM
Fonari Natalia
Din partea PP„ŞOR”
Vicol Ionela
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local _Cupcui___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, pînă la 8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locui de
muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , __Leova__
ALEGERDE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__Filipeni___ nr. 22/27
din „_ 05_” __ 10 _ 2 0 20_
" nr. _ 8 _
în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ n r.__22_
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Filipeni___nr. _22/27__în componenţă numerică
din _9___membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Filipeni__nr. 22/27__, după
cum urmează:
Nurnele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Din partea consiliului local
Botez Maria
Din partea PP Platforma DA
Cojocaru Valentina
Din partea PP„ŞOR”
Dragomir Tatiana
Din RFE
Radu Ion
Din partea consiliului local
Silvestru Gheorghe
Din partea PDM
Sîrbu Lilia
Din partea consiliului local
Ţîcău Tamara
Din jartea PAS
Vasiloi Igor
Din jartea PSRM
Vacarenco Natalia
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local Filipeni
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, pînă la 8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta,hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.
Preşedintele CECE

Svetlama Buruiană

\jk
Secretarul CECE

Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTOFALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22__ , ___ Leova___
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

din , , 05

HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__Hănăsenii Noi___ n r .__ 22/28__
” ____ 10_____ 2020
nr. _ 8 _

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr.__ 22_
Hotărăşte:
1.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Hănăsenii Noi nr.22/ 28_ în componenţă numerică
din _9___membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Hănăsenii Noi__nr. _22/28_
, după cum urmează:_________________________________________________________________
Denumirea organului care a propus candidatura
Numele,prenumele
Baranov Alina
Din partea PP„ŞOR”
Din partea PDM
Ceoric Roxana
Din partea PAS
Cioaric Elena
Din partea consiliului local
Gafenco Oxana
Din RFE
Fanache Ludmila
Din partea PSRM
Pastela Ana
Din partea PP Platforma DA
Pruteanu Vasilisa
Din f>artea consiliului local
Velciu Sofia
Din partea consiliului local
Vlas Silvia
3.Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local _Hănăsenii Noi___ 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, pînă la _8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locul de
muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7.Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale

Preşedintele?P % E O
\ k V <vv
Ji
Secretarul CECE /vW
isW

Svetlana Buruiană
/? /
u c

Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___ Leova___
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOV
1 NOEMBRIE 2020

HOTĂ RÎ RE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__Orac_ n r .__22/29__
din „ 05

10

2020

nr. 8

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr,1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei eleptorale__Leova__ nr. _ 2 2 __
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare ___Orac____ __nr. _22/29__ în componenţă
numerică din _9__ membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare _Orac__nr. 22/29__, după
cum urmează:
Denumirea organului care a propus candidatura
Numele,prenumele
Din partea PP Platforma DA
Enichescu Ion
Din partea consiliului local
Damian Valentina
Din rezerva consiliului local
Iftodi Dorina
D{n rezerva consiliului local
Nistor Gheorghe
Perdeleanu Maria
Din partea consiliului local
Din partea PAS
Pintilii Maria
Din partea PDM
Sîrbu Fedosia
Din partea PSRM
Teacă Ana
Din rezerva consiliului local
Ursu Parascovia
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local_Orac
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, pînă la _8 octombrie 2020___, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.
Preşedintele C E & 1\ .

Svetlana Buruiană

Secretarul CECE

Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. _22__ Leova
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA

1 NOEMBRIE 2020

HOTĂRÎRE
cu privire Ia consti tuirea Biroului electoral
al secţiei de votare_Romanovca__ _ nr. 22/30__
din „_05__” ____10______ 2 0 20_
'

nr. 8

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîirea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ n r.__ 22__
H o t ă r ă ş t ej:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de vcitare Romanovca___nr. 22/30___în componenţă
numerică din _7__membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Romanovca___nr. 22/30__,
după cum urmează:_____________________ j ____________________________________________
Numele,prenumele
Ilenumirea organului care a propus candidatura
Beleuţă Valentina
Din partea PP Platforma DA
Borş Ana
Din partea PSRM
Cîrlan Olga
Dih partea consiliului local
Chirilov Andriana
Din partea PAS
Ciubaciuc Tatiana
Din partea PDM
Nemţan Angela
Din partea consiliului local
Ţîcău Ana
Din partea PP„ŞOR”
3.Membrul desemnat din cadrul consiliului e ectoral/secretarul Consiliului local Romanovca
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 publicăj componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, pînă la _8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locul de
muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale

Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. _22___ ,
Leova
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA

1 NOEMBRIE 2020

HOTĂRÎRE
cu privire lai constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__Sarata Nouă___ n r .__ 22/31 _
din „_05__” _____10_____2 0 2 0 _

nr. _ 8 _

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr.__ 22__
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare__Sarata Nouă___nr. 22/31___în componenţă
numerică din__9__membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Sarata Nouă___nr. _22/31_,
după cum urmează:_________________________________________________________
Numele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Creţu Ludmila
Din partea PP„ŞOR”
D'iaconu Elena
Din partea consiliului local
Mocanu Elena
Din partea consiliului local
Novacov Svetlana
Din partea consiliului local
Novacov Ecaterina
Din RFE
Popa Maria
Din partea PAS
Petcov Eugeniu
Din partea PP Platforma DA
Rusu Constantin
Din partea PDM
Sibicovscaia Ecaterina
Din partea PSRM
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local Sarata Nouă__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, pînă la _8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locul de
muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta, hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
/Centrale.
fif
* Y)
Svetlana Buruiană
Preşedintele CECE
¥\vs\
T v t
Tatiana Stoiu
Secretarul CECE

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII M OLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
11r. 22
, ___ Leova___
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

din „__05 ” ____10

HOTĂRÎRE
cu privire Ia constituirea Biroului electoral
al secţiei de v o ta re__Bulgărica___ n r .__ 22/32_
2020
‘
nr.

8

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr,1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr.__ 22_
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _Bulgărica__nr. 22/32 în componenţă numerică
din 5__membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Bulgărica jnr. 22/32__, după
cum urmează:
N urnele,pren urnele
Denumirea organului care a propus candidatura
Babă Aurelia
Din partea consiliului local
Cazacov Tatiana
Din partea PSRM
Leontiev Ion
Din partea PDM
Popa Valeriu
Din partea PAS
Romaşevscaia Feodosia
Din partea PP Platforma DA
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local Sarata Nouă
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, pînă la 8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locul de
muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. _22___, ___ Leova_
ALEGERDE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

HOTĂRÎ RE
cm privire la constituirea Biroului electoral
all secţiei de votare _ Sarata Răzesi_ nr. __ 2 2 /3 3 _
din „_05__” __10___2020_
' "
’
nr._8__
în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__n r.__ 22__
H o t ă r ă ş t e:
1.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _Sărata Răzeşi_nr. _22/33 în componenţă numerică
din__9__membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Sărata Răzeşi___nr. _22/33_
, după cum urmează:_____________
Nu mele,pren urnele
Denumirea organului care a propus candidatura
Cazacu Violeta
Din partea consiliului local
Cazacu Olesea
Din partea PP Platforma DA
Casapu Ana
Din partea PDM
Ciubaciuc Tatiana
Din RFE
Cibotaru Ion
Din partea PAS
Micher Aliona
Din partea consiliului local
Taulea Galina
Din partea PSRM
Tomşa Nina
Din partea consiliului local
Velenciuc Ghenadie
Din partea PP„ŞOR”
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local Sarata Răzeşi__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, pînă la _8 octombie 2020___, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale

Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___, ___ Leova
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA

1 NOEMBRIE 2020

din „

HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare _ S ă r ă te n i___nr„__ 2 2 /3 4 _
05J ” ____ 10_____ 2 0 2 0 _
'

nr. 8

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr.__ 22_
Hotărăşte:

l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _Sărăteni___nr. 22/34___ în componenţă numerică
din__9 membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare _Sărăteni__nr. 22/34__, după
cum urmează:
Numele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Botezata Ina
Din partea consiliului local
Grinco Livia
Din partea PP Platforma DA
Negrudnii Cristina
Din partea PP„ŞOR”
Oglindă Olga
Din partea consiliului local
Rotaru Valentina
Din RFE
Stoleru Olga
Din partea PDM
Ungureanu Doina
Din partea consiliului local
Ungureau Vladimir
Din partea PAS
Tcaci Maria
Din partea PSRM
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local _Srăteni__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, pînă la 8 octombrie 2020___, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale. ^
fâ s
X 'A
Preşedintele GECE \ ! \
Secretarul CECE

^

Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___ L eo v a _
ALEGERIIE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Victoria___ nr. __22/35__
din „_5__” ______10____ 2020__

nr. 8

In conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr.__ 22_
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Victoria__nr. 22/35___în componenţă numerică
din__7__membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare JVictoria___nr. _22/35_ ,
_____după cum u r m e a z ă : ______________________ ______________________________________
Numele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Botezatu Ludmila
Din partea PSRM
Bordei Larisa
Din partea consiliului local
Cuciurcă Dumitru
Din partea consiliului local
Chiţanu Natalia
Din partea consiliului local
Oglindă Lilia
Din partea PDM
Ungureanu Gheorghe
Din partea PAS
Ungureanu Maria
Din partea PP Platforma DA
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local _Sărăteni__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, pînă la 8 octombrie 2020
spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale

Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
ni'. 22
, ___ Leovai__
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__Sărătica Nouă___ n r .__ 22/36_
din „ 05 J ’ ____10______ 202 0 _
’
'

n r._ 8 _

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr,1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr.__ 22_
H o t ă r ă ş t e:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _Sărăţica Nouă___nr. _22/36__în componenţă
numerică din____membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Sărăţica Nouă__ nr. _22/36_
, după cum urmează:_____________________
Numele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Buză Nicolae
Din partea PSRM
Braicov Valentina
Din RFE
Carajia Elena
Din partea consiliului local
Caragea Elena
Din partea PP„ŞOR”
Caraja Tamara
Din partea PDM
Gainar Alexandra
Din partea consiliului local
Inculeţ Ana
Din partea consiliului local
Rotaru Svetlana
Din partea PP Platforma DA
Talambăţ Elena
Din partea PAS
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local _Sărăţica Nouă__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, pînă la 8 octombrie 2020______ , spre degrevare de atribuţiile de la
locul de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale

Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELEC TO R A L AL C IR C UM SC R IPŢIEI ELEC TO R A LE
nr. 22___ , ___ Leova__

ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NO EM BR IE 2020

HO TĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de v o ta r e _Cîmpul Drept___ n r .___22/37_
din „_05__” ____10______ 2 0 2 0 _

nr. _ 8 _

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr.__ 22__
H o t ă r ă ş t e:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _Cîmpul Drept___nr. 22/37__în componenţă
numerică din__7__membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Cîmpul Drept__nr. _22/37_
, după cum urmează:___________________
Numele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Andoni Nadejda
Din partea PAS
Bemevec Eugenia
Din partea consiliului local
Buză Ana
Din partea PSRM
Carafizi Natalia
Din partea consiliului local
Gainaru Ecatrina
Din partea PDM
Iachimova Nadejda
Din partea PP Platforma DA
Vition Maria
Din partea PP„ŞOR”
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local Sărâţica Nouă__ 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, pînă la _8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locul de
muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adaptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale

Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22
, ___Leova
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Şîrraia n r . 2 2 /3 8 _
din „_05__” ___ 10__ 2020__

n r._ 8 _

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr,1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale _ Leova__n r.__ 22__
H o t ă r ă ş t e:
1.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _Sîrma___ni". _22/38__în componenţă numerică din
_9__membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare _Sîrma__nr. _22/38_ , după
cum urmează:
Denumirea organului care a propus candidatura
N urnele,prenumele
Din partea PDM
Cazacu Veronica
Din partea PSRM
Ciarîcu Svetlana
Din partea PAS
Damian Svetlana
Din partea consiliului local
Mînzat Ala
Din partea PP„ŞOR”
Mitreanu Cristina
Din partea PP Platforma DA
Nucă Ana
Din partea consiliului local
Pricochi Tatiana
Din partea consiliului local
Valeanu Cătălina
DinRFE
Veringă Tatiana
3.Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local
Sîrma__ 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, pînă la _8 octombrie 2020___, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.
Preşedintele CECE

Svetlana Buruiană

Secretarul CECE

Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
C ONSILIUL ELEC TO R A L AL CIR C UM SC R IPŢIEI ELEC TO R A LE
nr. _22
,
Le ova

ALEGERIIE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

din „_05

” __ 10

HO TĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare_Tigheci___ n r .__ 22/39_
2020
'
"
"nr. _8__

In conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ n r.__ 22_
H o t ă r ă ş t e:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Tigheci___nr. 22/39___în componenţă numerică
din 9___membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Tighrci__nr. 22/39_, după
cum urmează:
Denumirea organului care a propus candidatura
Numele,prenumele
Din partea consiliului local
Butnaru Cristina
Din partea PDM
Crăciun Raisa
Din rezerva consiliului local
Ichim Mariana
Din partea PSRM
Bariton ZInaida
Din partea PAS
Moisa Elena
Din
partea consiliului local
Carpenco Valentina
Din partea consiliului local
Crăciun Ana
Din partea PP Platforma DA
Răileanu Tamara
Din rezerva consiliului local
Steopa Mariana
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului lo c a l_Tigheci___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, pînă la _8 octombrie 2020__, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.
Preşedintele CECE
(U I

V® oT, Joi)

Secretarul CECE |

Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ. CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___ Leova___
ALEGERIIE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

h o t ă r Ir e

cu privire Ia constituirea Biroului electoral
al secţiei de v o ta re__Cuporani___tir.___22/40_
din „_05__” ____10______ 202 0 _
’

nr. _ 8_ _

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr.l.381-XTTT din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr. _22__
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Cuporani__nr._22/401__în componenţă numerică
din___7_ membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Cuporani___nr. 22/40__,
după cum urmează:________ _ _ __________ ___________
Numele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Caraghiaur Natalia
Din partea consiliului local
Condur Ion
Din partea consiliuli local
Creţu Nadejda
Din partea FSRM
Dimitrov Natalia
Din partea PDM
Ivanov Galina
Din partea PP Platforma DA
Matcin Lilia
Din partea consiliului local
Putregai Liliana
Din partea PAS
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local _Tîgheci__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, pînă la _8 octombrie 2020 , spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (unai) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.
C*>c
Svetlana Buruiană
Preşe<
t i

. .o-^:

Secretarul CECE
\\

c\

«A
Xiţv

___

Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. _22___ , __ Leova___
ALEGERHE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

HOTĂRÎRE
cu privire lai constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare Tochile Răducani_ _ nr. _22/41__
din „_05__” ____10______ 2020__
“
nr.

8

în confomiitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr.l381 -XTTT din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr. _ 22__
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare__Tochile Răducani_nr. _22/41__în componenţă
numerică din__9 _ membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare tochile Răducani___nr.
22/41 , după cum urmează:___________ _______________________________________________
Numele,prenumele
Denumirea organului care a iropus candidatura
Casapu Fedosia
Din RFE
Casapu Svetlana
Din partea PDM
Ciobanu Claudia
Din partea PSRM
Dintiu Ana
Din partea consiliului local
Măcărescu Natalia
Din partea PP„ŞOR”
Răileanu Zinaicla
Din rezerva consiliului local
Smochină Vitalie
Din partea PAS
Din partea PP Platforma DA
Smochină Dumitru
Din partea consiliului local
Tar1;a Ştefan
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local _Tochile
Răducani____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, pînă la _8 octombrie 2020__, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta. hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale

Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. _22__ ____ L eo v a__
ALEGERBE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__T om ai_ n r .__22/42_
din „_Q5__” ____10______ 2020__
"

nr. 8

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea CEC nr. 4103 dini
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale __ Leova__nr.__ 22__
Hotărăşte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _Tomai nr. _22/42__în componenţă numerică din
__ 9_ membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare _Tomai__ nr.22/ 42 , după
cum urmează:
Numele,prenumele
Denumirea organului care £ propus candidatura
Băjireanu Dumitru
Din partea consiliului local
Băjireanu Aliiona
Din partea PDM
Ciobotaru Viorelia
Din partea consiliului local
Din partea PP Platforma DA
Ciobanu Silvia
Din partea PSRM
Codreanu Ecaterina
Din partea PAS
Daniia Ilie
Din reyeirva consiliului local
Lungu Angela
Din partea consiliului local
Tomşa Ana
Din rezerva consiliului local
Turcanu Fedora
3.Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului lo c a l__Tomai___ vei
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 recomanda
desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relaţii.
6. Biroul electoral va propune, pînă la _8 octombrie 2020__, spre degrevări; de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.
,rr
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Svetlana Buruiană
Preşedintele C_.
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Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___ Leova___
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

HOTĂRÎRE
cu privire Ia constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__Tomaiul Nou _ n r ._22/43__
din „_05__” _____10_____ 2 0 2 0 _
'
’

nr. _ 8 _

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr,1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr.__ 22_
Ho l t ă r ă ş t e:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _Tomaiul Nou___nr. 22/43__în componenţă
numerică din 7 membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare _Tomaiul Nou__nr. 22/43_
, după cum urmează:____________________ _____________________________________________
Denumirea organului care a propus candidatura
N urnele,prenumele
Din partea consiliului local
Cucereavaia Valentina
Din partea PSRM
Grecova Elena
Din partea PAS
Harştea Maria
Filipova Parascovia
Din partea PP ŞOR
Din partea consiliului local
Paladii Viorica
Din partea consiliului local
Radeva Fenea
Din partea PDM
Somnie Dumitra
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local_Tomaiul Nou__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, pînă la _8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.
Preşedintele CEGI
f f , 9o ^ n n
Secretarul CECE f,
^
/> /

Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
C ONSILIUL ELEC TO R A L A L CIR C UM SC R IPŢIEI ELEC TO R A LE
nr. _22
Lee va

ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 2020

HO TĂRÎRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__Sărăţica V e c h e __n r .__ 22/44 _
din „_05__” ___10_______ 202 0 _
’
‘
"

nr. _8

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral ni'. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr.__ 22__
H o t ă r a şte:
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _Sărăţica Veche__nr. 22/44 în componenţă
numerică din _7___membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Sărăţica V eche___nr.
22/44 , după cum urmează:_____________ _______________ ______________________________
Denumirea organului care a propus candidatura
Nurnele,premumebî
Din partea PP ŞOR
Balaban Serghei
Din partea consiliului local
Buza Silvia
Din partea consiliului local
Chirmicci Aliona
Din partea PSRM
Iurescu Simian
Din partea PDM
Duhaniuc Maria
Din partea PAS
Mazur Vladimiir
Din partea consiliului local
Plucci Maria
3.Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local Tomaiul N ou____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, pînă la 8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locul de
muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
/.Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Q e n tr;fe .:,
Preşedintele QECBffiS

Svetlana. Buruiană

Secretarul CECE
y sf

Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CO NSILIUL ELEC TO R A L AL C IR C UM SC R IPŢIEI ELEC TO R A LE
nr. _22___ , __ _Leova_

ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NO EM BR IE 2020

din „ 05 ”

HOTĂRÎRE
cu privire Ia constituirea Biroului electoral
al secţiei de v o ta re__Vozniseni_ n r .__22/45_
10_____2 0 20_

nr. 8 _

în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale _ Leova__n r.__ 22_
Hotărăşte:
1.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare _Vozniseni
nr.22/ 45___în componenţă numerică
din__7__membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Vozniseni___nr. _22/45__ ,
Nu mele,prenumele
Balticivanji Marina
Bahcivanji Ivan
Bocovar Ana
Brînzan Ela
Ogurţova Ala
Torgan Elena
Volcova Marina

Denumirea organului care a propus candidatura
Din partea PAS
Din partea PP ŞOR
Din partea PP Platforma DA
Din partea consiliului local
Din partea PDM
Din partea consiliului local
Din partea PSRM

3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local _Vozniseni__ 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, pînă la 8 octombrie 2020_, spre degrevare de atribuţiile de la locul de
muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.
Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___ Leova
ALEGERI IE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL .REPUBLICII MOLDOVA

1 NOEMBRIE 2020

HOTĂRÎRE
cu privire Ia constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare__T roiţa___ n r .__ 22/46 _
din „__Q5_” __10__2020__
’
" nr. 8
în conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr,1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr.__ 22_
Hotărăşte:;
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare Troiţa__nr. _22/46__în componenţă numerică
din 7___membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare _Troiţa__nr.22/ 46__, după
cum urmează:
Denumirea organului care a propus candidatura
Numele,prenumele
Din
partea PSRM
Arabadji Aliona
Arabadji Maria
Din partea PP Platforma DA
Din partea consiliului local
Iordachi Svetlana
Din partea PAS
Iordachi Dumitru
Din partea PP ŞOR
Jeleascova Oxana
Din partea PDM
Ischimji Irina
Din partea consiliului local
Popova Valentina
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local JVozniseni__ 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, pînă la _8 octombrie 2020_spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Sveitlana Buruiană
Tatiiana Stoiu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE
nr. 22___ , ___Leova___
ALEGERI1E PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
1 NOEMBRIE 202»

HOTĂRÎRE
cui privire la constituirea Biroului electoral
al secţiei de votare T roian__ n r .__2 2 /4 7 _
din „_05__” ____10____2 0 20_

nr. _ 8 _

în conforaiitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4103 din
15 august 2020, precum şi în temeiul art. 29,30 şi art 108 alin.3 din Codul electoral nr.l381-XIII din 21
noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale__Leova__ nr.__ 22_
H o t ă r a şt ei
l.Se constituie Biroul electoral al secţiei de votare__Troian__ nr. _22/47__în componenţă numerică
din _7___membri.
2.Se aprobă componenţa nominală a Biroului electoral al secţiei de votare Troian__nr. _22/47_, după
cum urmează:
Numele,prenumele
Denumirea organului care a propus candidatura
Din partea PP Platforma DA
Casapii Elena
Ciubaciuc Natalia
Din partea PAS
Chiciuc Nadejda
Din partea PP ŞOR
Dragnev Svetlana
Din partea PSRM
Din partea consiliului local
Guşanu Iulia
Din partea PDM
Ischimji Ecaterina
Din partea consiliului local
Novitchi Tatiana
3. Membrul desemnat din cadrul consiliului electoral/secretarul Consiliului local Vozniseni__ 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, pînă la _8 octombrie 2020__, spre degrevare de atribuţiile de la locul
de muncă permanent sau convocare 1 (una) persoană din componenţa acestuia.
7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se transmite, spre informare, Comisiei Electorale
Centrale.
Preşedintele CECE
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Secretarul CECE
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Svetlana Buruiană
Tatiana Stoiu

