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Prezenli la gedir,l[:
Numele, prenunrele membrilor consiliului absen(i

ORDINEA DE iI.I:

l.

Alegerea cornisiei de numdrare a voturilor pentru efectuarea a
pre^gedintelui, vicepregedintelui gi secletarului consiliuluri electoral de c
2. Inaintarea candidaturilor pentru funcfia de preqedinte al consiliului e
3. inaintarea <:andidaturilor pentru functia de vicepreqedinte al
circurnscriplie.
4. Inaintarea candidaturilor pentru functia de secretar al consiliului elec
5. Organizarea qri desfZrgurarea alegerii prin vot secret.
6. Despre rezullatele alegerii pregedintelui, vicepregedinteh"ri
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1. Alegerea comisiei de numdrare a voturilor pentru
S-A AUDIAT:

{,c 6 r; o-,')

3te8>

nuntclc, prenuntele

comisiei de nunrdrare a votr.rrilor alcdtuite din 3 ncrsoane:

tus

constituirea

numele, prenumele

numele, prenumele

fo.*c,

L!eae

numele, prenumele

A LUAT CUVI\TUL:
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S-A DECIS: Se constituie comisia de numdrare a voturilor alcdtuitd di 3 persoane.
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numele, prenumele

AU LUAT CU'/INTUL:

numele, prerumele

S-A DECIS: Se alege comisia de numdrare a voturilor in urm[toarea

l;rL

Preqedinte al comisiei de numdrare a voturilor
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introducerea in buletirllul

numele, prenumele

de vot pentru alegelea preqedintelui consiliului electoral urmdtoare
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S-A DECIS: Se introduc in buletinul de vot pentru alegerea preqedi
urmdtoarele ca.ndidaturi:
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S-A DECIS: Se introduc in buletinul de vot pentru alegerea vicepregedi
urmdtoarele canrlidaturi :
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4. Inaintarea candidaturilor pentru functia de secretar al consiliului elec
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5. Organizarea eLlegerii prin vot secret. Se cor-rfec{ionea:zi buletinele d vot, se sigileaz[ urna de
vot. Se pregdtesc plicurile in care se vor pune buletinele dupd numdra a voturilor. Pregedint.ele
cornisiei de numdrare a voturilor anun{6 inceperea procesului de votare.
6. Despre rezultatele alegerii pregedintelui, vicepreqedintelui gi sec
de clrcumscnpll3.

consiliului electoral

S-A AUDIA'f: I'reqedintele comisiei de numdrare a voturilor
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S-A AUDIAT:

Pregedintele comisiei de num[rare a voturilor
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Pentru alegerea prin vot secret a vicepreqedintelui consiliului electora
buletine. Dupd deschiderea urnei de vot s-au numdrat 4 ,l
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Pentru alegerea prrin vot secret a secretarului consiliului electoral au fost
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