coMISIA ELECToRALA cnNrnar,A
A REPUBLICI MOLDOVA
Consiliul electoral al circumscripfiei electorale
Teleneqti, nr.34

ALEGERI PENTRU TUNCTIA DE PRE$EDINTE AL REPUBLCII MOLDOYA
din 0l noiembrie 2020

HOTARiRE

din,, 05"

cu privire la constituirea Biroului electoral
al sec{iei de votare Ciulucani nr. 34117
octombrie 2020

w.

23_

in conformitate cu actiunile stabilite in Programul calendaristic, aprobat prin hotdr6rea CEC nr.
410312020 prebum qi in temeiul art.29lit. b), art.30 alin. (9) gi (10), art. 108 alin. (3) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripliei electorale
felels$Ii- nr. 3z[h o t 5r 6 q t e:

1.

Se constituie Biroul electoral al secfiei de votare Ciulucani rr. 34117 1n
componenf6 numeric6 din 9 membri.
Se aprobd componenfa nominald a Biroului electoral al sec]iei de votare
Ciulucani nr.34ll7, dupd cum urmeazd:

2.

Numele, prenumele
Borq Tamara
Caldari Zinaida
Carauq Ana
Corman Evghenia
Mustea Olga
Popa Mariana
Stratan Zinaida
$oltoianu Tatiana
Ureche Tatiana

Denumirea organului care a propus candidatura
din partea Bartidului Politic "Partidul Ac{iune gi Solidaritate,,
din partea Partidului Politic "$OR"
din partea Partidului Politic "Platforma Demnitate gi AdevIr',
din partea Cqnsiliului s6tesc Ciulucani
din partea P4{tidului Socialiqtilor din R. Moldova
din partea Partilqlui Democrat din Moldova
din partea Coqsiliului s6tesc Ciulucani
din Registrul funcfionarilor electorali
din partea Consiliului sdtesc Ciulucani

a

Secretarul Consiliului sdtesc Ciulucani va convoc4 in decurs de doud zile de la data
constituirii, prima qedinp a biroului electoral al secliei de votare.
4. La alegerea preqedintelui, vicepreqedintelui gi a secretarului biroului electoral, se
recomandi desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunogtinta public6 componentagi sediul biroului electoral,
modul de contactare pentru relafii.
6. Biroul electoral va propune, pind la 08 octombrie 2020, spre degrevare de atribuliile de
la locul de munc6 permanent sau convocare 1 (una) persoand din componenfa acestuia.
7. Prezenta hotdrire intrd in vigoare la data adopttrrii, se aduce la cunogtinf[ publica la
sediulorganului electoral, se transmite, spre informare, Comisiei Electorale Centrale.
le consiliului electoral

iliului electoral
riplie

Sergiu LAZAR
numele, prenumele

Nicolae NASTAS
numele, prenumele

COMISIA ELECTORAL.4, CENTRALA
A REPUBLICI MOLDOVA
Consiliul electoral al circumscripfiei electorale
Teleneqti, nr.34

ALEGERI PENTRU F'UNCTIA DE PRE$EDINTE AL REPUBLCI MOLDOVA
din 01 noiembrie 2020

uorAninn
cu privire la constituirea Biroului electoral
aI secfiei de votare Cisla nr. 34/18

din o, 05" octombrie 2020

m. 24-

in conformitate cu acfiunile stabilite in Programul calendaristic, aprobat prin hotir6rea CEC nr.
410312020 precum qi in temeiul art.29lit. b), art.30 alin. (9) gi (10), art. 108 alin. (3) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembie 1997, Consiliul electoral al circumscrip{iei electorale
Tqlene$ti_ nr. 3z[h o t 6 r I q t e:

l.

Se constituie Biroul electoral al secfiei de votare Ciqla nr. 34118 in
componenfi numericE din 9 membri.
Se aprobd componenfa nominalI a Biroului electoral al secfiei de votare
Ci$la nr. 34118, dupd cum urmeazd:

2.

Numele, prenumele
Cafer Silvia
Gaiim Diana
Macari Ana
Macari Emilia
Macari Eugenia
Moisei Aurelia
Mosneagu Mariana
Munteanu Nicolae
Tihon Cristina
J.

4.
5.
6.
7.

Denunlirea organului care a propus candidatura
din partea Partidului Politic o'$OR"
din pa4qa Consiliului s6tesc Cisla
din partea Partidului Democrat din Moldova
din partea Partidului Socialiqtilor din R. Moldova
dl4lqltga Partidului Politic "Partidul actiunzui Solidaritate
din partea Consiliului s6tesc Cisla
din partea Cgnsiliului sltesc Cisla
4lqlartea Partidului Politic "Platforma Demnitate si Adev5r"
din Registryl funclionarilor electorali

Secretarul Consiliului sltesc Ci$la va convoca, in decurs de doud zile de la data
constituirii, prima qedinj[ a biroului electoral al sec]iei de votare.
La alegerea preqedintelui, vicepreqedintelui gi a secretarului biroului electoral, se
recomandr desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
Biroul electoral va aduce la cunoqtinla publici componentaqi sediul biroului electoral,
modul de contactare pentru relalii.
Biroul electoral va propune, pind la 08 octombrie 2020, spre degrevare de atribufiile de
la locul de muncd permanent sau convocare 1 (una) persoand din componenla acestuia.
Prczertta hotirire intr6 in vigoare la data adopttrrii, se aduce la cunoqtinfd public6 la
sediulorganului electoral, se transmite, spref
Comisiei Electorale Centrale.

consiliului electoral
iptie

Sergiu LAZAR
semndtura

numele, prenumele

liului electoral
Nicolae NASTAS
numele, prenumele

coMIsIA ELECToRALA crcNrnar.,a
A REPUBLICI MOLDOVA
Consiliul electoral al circumscripfiei electorale
Telenegti, nr.34
ALEGERI PENTRU TUNCTIA DE PRE$EDINTE AL REPUBLCII MOLDOVA
din 01 noiembrie 2020

HOTARIRE

din,, 05"

cu privire la constituirea Biroului electoral
al secfiei de votare Codrul Nou nr.
octombrie 2020

_W.

tlr._?L,

in conformitate cu ac{iunile stabilite in Programul calendaristic, aprobat prin hotlrdrea CEC nr.
410312020 precum qi in temeiul art.29lit. b), art.30 alin. (9) gi (10), art. 108 alin. (3) din Codul
electoral nr.l38l-XIII din 2l noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripfiei electorale
Telene$ti_ m. 34h o t 61 5 g t e:

1.

Se constituie Biroul electoral al secfiei de votare Codrul Nou nr. 34119 ?n
componenfI numeric6 din 9 membri.
Se aprob6 componenfa nominalE a Biroului electoral al sec[iei de votare
Codrul Nounr. 34119, dupd cum urmeazd:

2.

Numeleo prenumele
Antoci Elena
Batiru Alexei
Ciobanu Nina
Drufa Evghenia
Girlea Dina
Lungu Liuba
Munteanu Violeta
Slcdreanu Aurelia
Sirbu Ioana
n

4.
5.
6.
7.

Denumirea organului care a propus candidatura
din partea Partidului Politic "$OR'o
din partea Partidului Democrat din Moldova
din partea Consiliului sltesc Codrul Nou
dinpartea Consiliului sitesc Codrul Nou
din partea Partidului Politic "Partidul Actiune si Solidaritatedin partea Partidului Politic "Platforma Demnitate si Adev6r,,
din parteqBartidului Socialiqtilor din R. Moldova
din Registrul funclionarilor electorali
din partea Consiliului sdtesc Codrul Nou

Secretarul Consiliului s6tesc Codrul Nou va convoca, in decurs de doud zile de la data
constituirii, prima qedinlr a biroului electoral al secfiei de votare.
La alegerea preqedintelui, vicepreqedintelui gi a secretarului biroului electoral, se
recomandd desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
Biroul electoral va aduce la cunoqtinta publicl componentagi sediul biroului electoral,
modul de contactare pentru relalii.
Biroul electoral va propune, pind la 08 octombrie 2020, spre degrevare de atribufiile de
la locul de munci permanent sau convocare I (una) persoan6 din componenla acestuia.
Prczenta hot6rire intr6 in vigoare la dataadopt[rii, se aduce la cunoqtinfd publica la sediul
organului electoral, se transmite, spre informgqe, Comisiei Electorale Centrale.

consiliului electoral
iplie

Sergiu LAZAR
semndturq

numele, prenumele

Nicolae NASTAS
numele, prenumele

COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A REPUBLICII MOLDOVA
Consiliul electoral aI circumscripfiei electorale
Teleneqti, nr.34
ALEGERI PENTRU FUNCTIA DE PRE$EDINTE AL REPUBLCII MOLDOVA
din 01 noiembrie 2020

HOTARiRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secfiei de votare Coropceni
34120

N.

din,, 05" octombrie

nr. 26_

2020

In conformitate cu acliunile stabilite in Programul calendaristic, aprobat prin hot[rdrea CEC nr.
4103/2020 precum qi in temeiul art. 29lit. b), afi.30 alin. (9) qi (10), art. 108 alin. (3) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembie 1997, Consiliul electoral al circumscrip{iei electorale
Telene$ti nr. 3z[hotdrdgte:

l.

Se constituie Biroul electoral al secfiei de votare Coropceni nr.34120 in
componen|I numericd din 9 membri.
Se aprobd componenta nominalS a Biroului electoral al secfiei de votare
Coropceni nr.34120, dup6 cum urmeazd:

2.

Numele, prenumele
Banari Aliona
Corciu Inga
Corciu Maria
Corciu Tamara
Cotorobai Viorica
Gonfa Ecaterina
Rusu Mihail
Sirbu Aliona
Sprincean6 Olga

3.
4.
5.

6.
7.

Denumirea organului care a propus candidatura
din partea Consiliului sdtesc Coropceni
din Registrul functionarilor electorali
d n partea Partidului Politic "$OR"
d n partea Pafi idului Politic "Platforma Demnitate si Adev6r,,
lln partea Consiliului sdtesc Coropceni
din partea Consiliulqi sdtesc Coropceni
din partea Partidului Politic "Partidul Actiune si Solidaritate,,
din partea Partidului Democrat din Moldova
din p4rtea Partidului Socialiqtilor din R. Moldova

Secretarul Consiliului s[tesc Coropceni va convoca, in decurs de doud zile de la data
constituirii, prima gedinfd a biroului electoral al secfiei de votare.
La alegercapreqedintelui, vicepreqedintelui qi a secretarului biroului electoral, se
recomandi desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
Biroul electoral va aduce la cunoqtinta publicS componenlagi sediul biroului electoral,
modul de contactare pentru relatii.
Biroul electoral va propune, pind la 08 octombrie 2020, spre degrevare de atribuliile de
la locul de muncd permanent sau convocare 1 (una) persoand din componenfa acestuia.
Prczentahotirire intr6 in vigoare Ia dataadoptdrii, se aduce la cunoqtinfd publica la sediul
Electorale Centrale.

consiliului electoral

'

Sereiu LAZAR
numele, prenumele

Nicolae NASTAS
numele, prenumele

COMISIA ELECTORALA CENTRATA
A REPUBLICII MOLDOVA
Consiliul electoral al circumscripfiei electorale
Teleneqti, nr.34
ALEGERI PENTRU FI]NCTIA DE PRE$EDINTE AL REPUBLCII MOLDOVA
din 01 noiembrie 2020

HOTARIRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
aI secfiei de votare Crtrsnlseni nr. 34121

din,, 05"

nr.

octombrie 2020

27

tn conformitate cu ac{iunile stabilite in Programul calendaristic, aprobat prin hotdrfirea CEC nr.
410312020 precum qi in temeiul art.29lit. b), art.30 alin. (9) qi (10), art. 108 alin. (3) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripfiei electorale
Teleqegi- nr. 3z[-h o t [r d g t e:

l.

Se constituie Biroul electoral al secfiei de votare Cr6sn5$eni w.34l2l in
componenfd numeric[ din 9 membri.
Se aprobd componen{a nominal[ a Biroului electoral al sectiei de votare
Crdsnd$eni nr.34l2l, dupd cum urmeazd:

2.

Numele, prenumele
Catrinescu Vera
Ilescu Zinaida
Mocanu Tatiana
Nicolaev Alisa
$aptefrat Olea
Tigdnescu Tamara
Ungureanu Silvia
Veverifa Lucia
Zelencu Dumitrita
a

J.

4.
5.
6.
7.

Denumirea organului care a propus candidatura
!!4partea Partidului Democrat din Moldova
din partea Partidului Socialiqtilor din R. Moldova
din Bggistrul funclionarilor electorali
din partea Pat!4ului Politic'o$OR"
din partea Consiliului s6tesc CrSsn6seni
din partea Consiliului s[tesc Crisndseni
din partea Consiliului sdtesc Cr6sn6seni
din partea Partidului Politic "Partidul Actiune si Solidaritate"
din partea Partidului Politic "Platforma Demnitate si Adev6r,,

Secretarul Consiliului s6tesc Crdsn6qeni va convoca, in decurs de doul zile de la data
constituirii, prima qedinfl a biroului electoral al secliei de votare.
La alegerea preqedintelui, vicepreqedintelui qi a secretarului biroului electoral, se
recomandd desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
Biroul electoral va aduce la cunogtinta public6 componentagi sediul biroului electoral,
modul de contactare pentru relatii.
Biroul electoral va propune, pln6 la 08 octombrie 2020, spre degrevare de ahibufiile de
la locul de muncd permanent sau convocare I (una) persoanl din componen{a acestuia.
Prczenta hotfuire intrl in vigoare la data adopt[rii, se aduce la cunoqtinf6 publicl la sediul

consiliului electoral
Sergiu LAZAR
semndtura

numele, prenumele

consiliului electoral
Nicolae NASTAS
numele, prenumele

coMIsIA ELECToRAT A cnNrnq,LA
A REPUBLICI MOLDOVA
Consiliul electoral al circumscripfiei electorale
Teleneqti, nr.34
ALEGERI PENTRU FT]NCTIA DE PRE$EDINTE AL REPUBLCII MOLDOVA
din 01 noiembrie 2020

HOTARiRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
aI sec{iei de votare Ghiliceni

din,, 05"

nr. 31[n

nr.

octombrie 2020

28_

in conformitate cu acliunile stabilite in Programul calendaristic, aprobat prin hotlrdrea CEC nr.
410312020 precum qi in temeiul art. 29lit. b), art.30 alin. (9) qi (10), art. 108 alin. (3) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembie 1997, Consiliul electoral al circumscripfiei electorale
Tclcueqti- nr. ]4h o t 61 6 9 t e:

1.

Se constituie Biroul electoral al secliei de votare Ghiliceni m. 34122 in

componen|E numericl din 9 membri.

2.

Se aprobd componenla nominald a Biroului electoral al secfiei de votare
Ghiliceni m.34122, dup6 cum trmeazd:

Numele, prenumele
Braniste Galina
Hufanu Ana
Lu{can Veronica
Moruz Larisa
Rotari Angela
Rotaru Lidia
Tabuncic Maria
Tihon Ansela
Vrabie Grigore
a

J.

4.
5.
6.

7.

Denumirea organului care a propus candidatura
din partea Qonsiliului comunal Ghiliceni
din parte4 Partidului Politic "Partidul Acfiune si Solidaritate"
din partea Partid}lui Socialiqtilor din R. Moldova
din partea Consiliului comunal Ghiliceni
din partea Partidului Democrat din Moldova
din partea Consiliului comunal Ghiliceni
din partea Parti{qlui Politic "$OR"
din partea Partidului Politic "Platforma Demnitate gi Adev6r,,
din Registfgl funcfionarilor electorali

Secretarul Consiliului comunal Ghiliceni va convoca, in decurs de dou6 zile de la data
constituirii, prima qedinld a biroului electoral al secfiei de votare.
La alegerea preqedintelui, vicepreqedintelui pi a secretarului biroului electoral, se
recomandtr desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
Biroul electoral va aduce la cunoqtinta publicd componenlaqi sediul biroului electoral,
modul de contactare pentru relalii.
Biroul electoral va propune, pini la 08 octombrie 2020, spre degrevare de atribufiile de
la locul de muncd permanent sau convocare 1 (una) persoani din componen[aacestuia.
Prezenta hotfuire intrd in vigoare la data adoptirii, se aduce la cunoqtinfa publica la sediul
organului electoral, se transmite, spre informare,
isiei Electorale Centrale.

consiliului electoral

_j$ergiu LAZAR
numele, prenumele

consiliului electoral
le

-Ntsolae NASTAS
numele, prenumele

coMrsIA ELECToRAT,A

crNrnalA

A REPUBLICII MOLDOVA
Consiliul electoral al circumscrip{iei electorale
Teleneqti, nr.34
ALEGERI PENTRU TUNCTIA DE PRE$EDINTE AL REPUBLCII MOLDOVA
din 01 noiembrie 2020

din,, 05"

HOTARIRE
privire
cu
Ia constituirea Biroului electoral
aI secfiei de votare Cucioaia nr. 34!B
octombrie 2020

w.

29_

in conformitate cu acfiunile stabilite in Programul calendaristic, aprobat prin hotdrArea CEC nr.
410312020 prectrm qi tn temeiul art.29lit. b), art.30 alin. (9) qi (10), art. 108 alin. (3) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembie 1997, Consiliul electoral al circumscripfiei electorale
Telene$ti_ nr.

3z!_h o t 61 6 g t e:

1.

Se constituie Biroul electoral al secfiei de votare Cucioaia nr. 34123 in
componenfl numericd din 9 membri.
Se aprobl componenfa nominal6 a Biroului electoral al secfiei de votare
Cucioaia nr.34123, dup6 cum urmeaz6:

2.

Numele, prenumele
Besliu Galina
BuzneaAliona
Cojocaru Sergiu
Delinschi Natalia
Fedosiu Galina
Gorea Alisa
Moscaliuc Valentina
Tabdrd Larisa
Toderic6 Veronica

Qqnumirea organului care a propus candidatura
din parlea Partidului Politic "Partidul ectiunzui Solidaritate
din partea Consiliului comunal Ghiliceni
din parteq Partidului Politic oo$OR"
din partea Partidului Socialiqtilor din R. Moldova
din Registrul func{ionarilor electorali
din partea Partidului Democrat din Moldova
din partea Consiliului comunal Ghiliceni
din pa4ea Partidului Politic "Platforma Demnitate si Adev6r,t
din partea Cgnsiliului comunal Ghiliceni

Secretarul Consiliului comunal Ghiliceni va convoca, ln decurs de doul zile de la data
constituirii, prima qedinf[ a biroului electoral al sec]iei de votare.
4. La alegercapreqedintelui, vicepreqedintelui gi a secretarului biroului electoral, se
recomand[ desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoqtinla publicl componenlagi sediul biroului electoral,
modul de contactare pentru relatii.
6. Biroul electoral va propune, pind la 08 octombrie 2020, spre degrevare de atribufiile de
la locul de muncd permanent sau convocare I (una) persoand din componenfa acestuia.
7. Prezenta hotlrire intrl in vigoare la data adoptdrii, se aduce la cunoqtinf6 publici la sediul
, Comisiei Electorale Centrale.

consiliului electoral
semnatura

consiliului electoral
iptie

_-sereiu LAZAB
numele, prenumele

-l$isolaeNASTAS

numele, prenumele

COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A REPUBLICI MOLDOVA
Consiliul electoral al circumscripfiei electorale
Teleneqti, nr.34

ALEGERI PENTRU FUNCTIA DE PRE$EDINTE AL REPUBLCII MOLDOVA
din 01 noiembrie 2020

HOTARIRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secfiei de votare Hiriseni nr. 34124

din,, 05"

nr.

ostombrie 2020

30

in conformitate cu actiunile stabilite in Programul calendaristic, aprobat prin hotdr6rea CEC nr.
410312020 precum qi tn temeiul art. 29lit. b), art.30 alin. (9) qi (10), art. 108 alin. (3) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembie 1997, Consiliul electoral al circumscripfiei electorale
Telene$ti_ nr.

3z!_h o t 6 r 5 g t e:

1.

Se constituie Biroul electoral al secfiei de votare Hiriqeni

m.

34124

in

componenlE numericd din 9 membri.

2.

Se aprobd componenta nominald a Biroului electoral al secliei de votare
Hiriqeni w.34124, dupd cum :urmeazd'

Numele, prenumele
Andronic Oleg
Harea Alexandra
Harea Ion
Harea Mariana
HareaVasile
Ionild Vladimir
Rogca Nicolae
Tofan Maria
Ulian Sofia
a

J.

4.
5.

6.
7.

Dg4umirea organului care a propus candidatura
dinpartea Partidului Democrat din Moldova
din partea Partidului Politic'o$OR"
din partea Consiliului sStesc Hiriseni
din partea Partidului Socialigtilor din R. Moldova
din partea Consiliului s[tesc Hirircni
din Registrul func{ionarilor electorali
din partea Consiliului sdtesc HiriSeni
din partea fartidului Politic "Partidul Acliune 5i Solidaritate,,
din partea Partidului Politic "Platforma Demnitate gi Adevdr',

Secretarul Consiliului s[tesc Hiriqeni va convoca, in decurs de doul zile de la data
constituirii, prima gedinf6 a biroului electoral al sec]iei de votare.
La alegerea preqedintelui, vicepreqedintelui qi a secretarului biroului electoral, se
recomand6 desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
Biroul electoral va aduce la cunoqtinla publicl componentagi sediul biroului electoral,
modul de contactare pentru relalii.
Biroul electoral va propune, pin6 la 08 octombrie 2020, spre degrevare de atribufiile de
la locul de munc[ permanent sau convocare 1 (una) persoanl din componen{a acestuia.
Prezenta hotirire intr6 in vigoare la data adopt5rii, se aduce la cunoqtinli publica Ia sediul
organului electoral, se transmite, spre i
isiei Electorale Centrale.
,le

consiliului electoral
iplie

bonsiliului electoral

U

semndtura/

Sergiu LAZAR
numele, prenumele

-I$Lcolae

NASTAS

numele, prenumele

COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A REPUBLICII MOLDOVA
Consiliul electoral al circumscripfiei electorale
Teleneqti, nr.34
ALEGERI PENTRU FI'NCTIA DE PRE$EDINTE AL REPUBLCtr MOLDOVA
din 01 noiembrie 2020

din,, 05"

HOT.A.RIRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
al secfiei de votare Inesti \r. _ru!.
octombrie 2020

nr.31_

in conformitate cu acliunile stabilite in Programul calendaristic, aprobat prin hotdrdrea CEC nr.
410312020 precum qi in temeiul art.29lit. b), art.30 alin. (9) qi (10), art. 108 alin. (3) din Codul
electoral nr.l38l-XIII din 21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripfiei electorale
Te_lenesti nr. 34ho

tirIq

te:

1.

Se constituie Biroul electoral al secliei de votare Ineqti rr. 34125 in
componenfd numeric[ din 9 membri.
Se aprobd componenfa nominalS a Biroului electoral al sectiei de votare
Ineqti nr.34/25, dup6 cum urmeaz6:

2.

Numele, prenumele
Botnari Ludmila
Bunescu Elena
Bunescu Cdtdlina
Darii Natalia
Druta Elena
Dru{a Mariana
Dudnic Nadeida
Sirbu Irina
$oltoian Nicolai

Denuqrirea organului care a propus candidatura
din parte_aPartidului Democrat din Moldova
din partea Conqiliului sltesc Ineqti
din partea Partidqlui Socialiqtilor din R. Moldova
din partea Consiliului s[tesc Ineqti
din Registrul funclionarilor electorali
din partea Partidului Politic "Partidul Acfiune si Solidaritate,t
din partea Qonsiliului sdtesc Ineqti
din partea Partidqlu Politic "Platforma Demnitate gi Adev5r,,
din partea Partidulu Politic "$OR"

Secretarul Consiliului s[tesc Ineqti va convoca, ln decurs de doud zile de la data
constituirii, prima qedint[ a biroului electoral al sec]iei de votare.
4. La alegerea preqedintelui, vicepreqedintelui qi a secretarului biroului electoral, se
recomand[ desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
5. Biroul electoral va aduce la cunoqtin{a publicd componen[aqi sediul biroului electoral,
modul de contactare pentru relatii.
6. Biroul electoral va propune, pin6 la 08 octombrie 2020, spre degrevare de atributiile de
la locul de munc6 permanent sau convocare I (una) persoani din componen{a acestuia.
7. Prczenta hotlrire intr6 in vigoare la data adoptdrii, se aduce la cunoqtinfi publica la sediul
organului electoral, se transmite, spre informare,
Electorale Centrale.
J.

consiliului electoral
-tsergiu LAZAR
-numele,
prenumele

iului electoral
Nicolae NASTAS
numele, prenumele

COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A REPUBLICI MOLDOVA
Consiliul electoral al circumscripfiei electorale
Teleneqtin

nr.34

ALEGERI PENTRU FT]NCTIA DE PRE$EDINTE AL REPUBLCII MOLDOVA
din 01 noiembrie 2020

HOTARiRf,
cu privire la constituirea Biroului electoral
al sec{iei de votare Leuseni

din,, 05"

nr,

3U26

m. 32

octombrie 2020

in conformitate cu acliunile stabilite in Programul calendaristic, aprobat prin hotlrdrea CEC nr.
410312020 precum qi in temeiul afi.29lit. b), art.30 alin. (9) qi (10), art. 108 alin. (3) din Codul
electoral nr.l38l-XIII din 21 noiembie 1997, Consiliul electoral al circumscripfiei electorale
Telenegi_ nr. 34h o t 61

6 q t e:

1.

Se constituie Biroul electoral al secfiei de votare Leuqeni nr. 34126 in
componenfE numericd din 9 membri.
Se aprobd componenla nominali a Biroului electoral al secfiei de votare
Leuqeni nr.34126, dupl cum vrmeazd:

2.

Numele, prenumele
Bunduchi Nina
Chiqincu Nadeida
Ciconi Raisa
Coiocaru Sergiu
Giniu Raisa
Muradu Maria
Sclearov Maria
Tipu Tatiana
furcan Cezara

Denumirea organului care a propus candidatura
din Registrul func{ionarilor electorali
din partea Conqiliului s6tesc Leugeni
din partla Consiliului s6tesc Leuqeni
din partea Pq4idului Socialiqtilor din R. Moldova
din partea Consiliului s6tesc Leuqeni
din parteqPartidului Politic "Partidul Acfiune si Solidaritate,,
din partea Partidului Politic o'$OR"
din parteqPartidului Democrat din Moldova
din partea Partidului Politic'oPlatforma Demnitate $i Adevdra
J. Secretarul Consiliului sltesc Leuqeni va convoca, in decurs de doui zile de la data
constituirii, prima qedin{[ a biroului electoral al secfiei de votare.
4. La alegercapreqedintelui, vicepreqedintelui gi a secretarului biroului electoral, se
recomand6 desemnarea persoanelor cu respectarcaechilibrului de gen.
5
Biroul electoral va aduce la cunoqtinJa public6 componentagi sediul biroului electoral,
modul de contactare pentru relalii.
6. Biroul electoral va propune, pind la 08 octombrie 2020, spre degrevare de atribufiile de
la locul de muncd permanent sau convocare I (una) persoand din componenla acestuia,
7. Prezerrta hotlrire intr6 in vigoare la data adoptErii, se aduce la cunoqtinf[ public[ la sediul
organului electoral, se transmite, spre infopnrgre, Comisiei Electorale Centrale.
consiliului electoral
Sereiu LAZAR
numele, prenumele
1

consiliului electoral
Nicolae NASTAS
semndtura

numele, prenumele

COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A REPUBLICI MOLDOVA
Consiliul electoral al circumscripfiei electorale
Teleneqti, nr.34

ALEGERI PENTRU TUNCTIA DE PRE$EDINTE AL REPUBLCII MOLDOYA
din 01 noiembrie 2020

HOTARIRE
privire
cu
Ia constituirea Biroului electoral
al secfiei de votare Mindresti nr. 34127

din,, 05"

nr.

octombrie 2020

33_

in conformitate cu actiunile stabilite ln Programul calendaristic, aprobat prin hot5rdrea CEC nr.
410312020 precum qi in temeiul art.29lit. b), art.30 alin. (9) 9i (10), arr. 108 alin. (3) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembne 1997, Consiliul electoral al circumscripliei electorale
Telenesti_ nr.

3zL

hot

6r

6 g t e:

1.

Se constituie Biroul electoral al secfiei de votare Mindreqti m. 34127 ln
din 9 membri.
Se aprobd componenla nominald a Biroului electoral al secliei de votare
Mindreqti nr.34127, dupd cum urmeazd:
componen{E numericd

2-

Numele, prenumele
Bulat Nicolae
Cagciuc Constantin
Catan Larisa
Chirilova Anna
Gheorghita Elena
Macari Raisa
Moraru Mihail
Munteanu Silvia
Rogca Tudor
a

4.
5.

6.
7.

Denumirea organului care a propus candidatura
din partea Consiliului comunal Mindretti
din Rggistrul funclionarilor electorali
din partea Partidului Demoqrat din Moldova
din partea Partidului Politic "Partidul Acfiune qi Solidaritate"
din partea Partidului Politic "Platforma Demnitate qi Adevar,
din partea Partidului Socialiqtilor din R. Moldova
din partea Partidului Politic ::$OR"
din partea Consiliului comu4al Mindreqti
din partea Conslliului comunal Mindregti

Secretarul Consiliului comunal Mindreqti va convoca, in decurs de dou6 zile de la data
constituirii, prima qedinf6 a biroului electoral al secliei de votare.
La alegerea preqedintelui, vicepregedintelui gi a secretarului biroului electoral, se
recomandd desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
Biroul electoral va aduce la cunoqtinla publici componen{a qi sediul biroului electoral,
modul de contactare pentru rela{ii.
Biroul electoral va propune, pin6 la 08 octombrie 2020, spre degrevare de atribuliile de
la locul de muncd permanent sau convocare I (una) persoan6 din componenfa acestuia.
Prczenta hotfuAre intrd in vigoare la data adoptdrii, se aduce la cunoqtinid public6 la
sediul organului electoral, se transmite, spre..i
Comisiei Electorale Centrale.

consiliului electoral
iptie

iliului electoral

U
semnatura

1/

Sergiu LAZAR
numele, prenumele

Nicolae NASTAS
numele, prenumele

COMISIA ELECTORALA CENTRATA
A REPUBLICI MOLDOVA
Consiliul electoral al circumscripfiei electorale
Teleneqti, nr.34
ALEGERI PENTRU F{INCTIA DE PRE$EDINTE AL REPUBLCU MOLDOVA
din 01 noiembrie 2020

HOTARiRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
aI secfiei de votare Mlndresti nr. 34128

din,, 05"

nr.

octombrie 2020

34-

in conformitate cu acfiunile stabilite in Programul calendaristic, aprobat prin hotlr6rea CEC nr.
410312020 precum qi in temeiul art.29Iit. b), art.30 alin. (9) qi (10), art. 108 alin. (3) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripfiei electorale
Telcaeqti nr. 34 hot6rdgte:

l.

Se constituie Biroul electoral al secliei de votare Mindreqti nr. 34128 in
componenf[ numeric6 din 9 membri.
Se aprobd componenfa nominald a Birouluii electoral al secliei de votare
Mindreqti w.34128, dup6 cum urmeaz[:

2.

Numele, prenumele
Adam Angela
BarbErog Andrei
Codrean Galina
Eqanu Mariana
Gheorehita Eugenia
Grosu Mihail
Popa Domnica
Vranceanu Olga
Zelinschii Rodica
a

J.

4.
5.

6.
7.

Denumirea organului care a propus candidatura
liqpartea Consiliului comunal Mindreqti
din partea Partidului Politic "$OR"
lim partea Partidului Politic "Platforma Demnitate si Adev6r,'
din partea Partidului Socialiqtilor din R. Moldova
d n partea Partidului Democrat din Moldova
d n Registrul funcfionarilor electorali
din partea Consil ului comunal Mindreqti
din partea Consil ului comunal Mindreqti
din partea Pq4idului Politic "Partidul ectriune gi Solidaritate.

Secretarul Consiliului comunal Mindreqti va convoca, in decurs de doul zile de la data
constituirii, prima qedinfd a biroului electoral al secliei de votare.
La alegereapreqedintelui, vicepreqedintelui gi a secretarului biroului electoral, se
recomand[ desemnarea persoanelor cu respectareaechilibrului de gen.
Biroul electoral va aduce la cunogtinla publicE componentagi sediul biroului electoral,
modul de contactare pentru relalii.
Biroul electoral va propune, pind la 08 octombrie 2020, spre degrevare de atribufiile de
la locul de muncd permanent sau convocare I (una) persoani din componenfa acestuia.
Prczenta hotIrlre intrl in vigoare la data adoptirii, se aduce la cunoqtinfl publica la sediul

consiliului electoral

:"'*"0"',
t,+
emndtura

Sergiu LAZAR
numele, prenumele

I consiliului electoral

iptie

Nicolae NASTAS
numele, prenumele

COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A REPUBLICI MOLDOVA
Consiliul electoral al circumscripfiei electorale
Teleneqti, nr.34
ALEGERI PENTRU FUNCTIA DE PRE$EDINTE AL REPUBLCII MOLDOVA
din 01 noiembrie 2020

HOTARIRE
cu privire la constituirea Biroului electoral
aI secfiei de votare Codru nr. 34129

din,, 05"

ff.

octombrie 2020

35-

in conformitate cu actiunile stabilite in Programul calendaristic, aprobat prin hotdrdrea CEC nr.
4103/2020 precum qi in temeiul art.29lit. b), art.30 alin. (9) ;i (10), art. 108 alin. (3) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembie 1997, Consiliul electoral al circumscripliei electorale
Telene$ti nr. 3z[hotdrEqte:

1.

Se constituie Biroul electoral

al secfiei de votare Codru nr. 34/29 in

componenld numericl din 9 membri.
Se aprob6 componen{a nominal[ a Biroului electora] al secfiei de votare
Codru nr.34129, dupd cum urmeazi:

2.

Numele, prenumele
BarbdroS Tudor
Cazacliu Nina
Flueraru Gheorghe
Galburd Vera
Ostreanu Aurelia
Roqca Tatiana
$uiu Ala
Tuvrili Alisa
Vilcu Nicolae

4.
5.
6.

7.

Denumirea organului care a propus candidatura
din partea Partidului Politic "Platforma Demnitate si Adevdr,,
din partea Partidului Politic "Partidul Acliune gi Solidaritate"
din Registrul funclioqarilor electorali
din partea Consi ului comunal Mindreqti
din partea Consiliului co{nunal Mindreqti
din partga Partidului Politic o'$OR"
din partea Partidului Socialiqtilor din R. Moldova
din pa4ea Partidului Democrat din Moldova
din partea Consiliului comunal Mindreqti

Secretarul Consiliului comunal Mindreqti va convoca, in decurs de dou6 zile de la data
constituirii, prima qedin{6 a biroului electoral al secfiei de votare.
La alegerea preqedintelui, vicepreqedintelui gi a secretarului biroului electoral, se
recomandd desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
Biroul electoral va aduce la cunogtin{a publicd componen{a qi sediul biroului electoral,
modul de contactare pentru relatii.
Biloul electoral va propune, pArrd la 08 octombrie 2020, spre degrevare de atribqiile de
la locul de muncfl permanent sau convocare I (una) persoand din componenfa acestuia.
Prczenta hotdrdre intr6 in vigoare la data adoptirii, se aduce la cunoqtinla public6 la
sediul organului electoral, se transmite, spre informare, Comisiei Electorale Centrale.

consiliului electoral
issrgiu LAZAR
numele, prenumele

iului electoral

Ilicolae NASTAS
numele, prenumele

