COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE
Floresti. nr. 8
pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019

HOTARIRE
Cu privire la constituirea Biroului electoral al sectiei
de votare Mirculegti. S/8

Floresti, nr.

din circumscriplia electorali

8

nr.32

din 28 ianuarie 2019

ln

conformitate cu acJiunile stabilite in Programele calendaristice de organizare gi deslbgurare a
alegerilor Parlamentului Republicii Moldova gi referendumului consultativ republican din 24 februarie
2019, aprobate prin hotdririle Comisiei Electorale Centrale, respectiv, nr. 1898 din 05 decembrie 2018 qi
nr. l93l din 18 decembrie 2018, arl. art.29 (alin. b),30 (alin. l0),81 qi 169 din Codul Electoral, nr.
1381-XIII din 27 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripJiei electorale Floregti, nr. 8

hotiriste:

1.
2.

Se constituie Biroul electoral al secliei de votare Mirculegti, nr.8/8 in componenla
numerici de 9 membri.
Se aprobd componenla nominald a Biroului electoral al secliei de votare M6rculeqti, nr.
8/8. duni cum urmeazA:

Numele, prenumele

Denamirea organului
carc a Dropw candidatura

Comerzan Olga

din pafiea Consiliului ordsenesc Mirculesti

Fetescu Liudmila

din registrul funclionarilor electorali detinut de Comisia Electorald Centrald

Lisenco Svetlana

din panea Partidului Comunistilor din Republica Moldora

Lunsu Nadeida

din partea Consiliului orisenesc Mdrculesti

Rotaru Ala

din partea Partidului Socialistilor din Republica Moldova

Sirbu Daria

din partea Consiliului or65enesc Mirculesti

Stinci Lilia

din partea Consiliului orasenesc Mdrcule$ti

Vangheli Aliona

din Dartea Partidului Democrat din Moldova

Virlan Ina

din parlea Consiliului ordgenesc Mdrculesti

3.

Secretarul Consiliului local va convoca, in decurs de doui zile de la data constituirii,
prima qedinJd a Biroului electorale al seclieide votare votare Mirculegtii,, nr. 8/8.

4.Laa|egereapregedintelui'vicepregedinteluigiasecretaruluiBirouluielectoral'se
,""ornrid[ d"i".narea persoanelor ou respectarea exhilibrului de gen'
5.Biroulelectoralvaaducelacunogtin}dpublicdcomponenJanominal[gisediulunde
este amplasat, modul de contactare pentru

relaln'

6'Biroulelectoralvapropune,pindla3lianuarie20lg,Consiliuluielectoralde
permanent sau
cirucmscriplie, ,p." i"gt"uut" de atribuJiile de la locul de muncl
acestuia'
convocare I (una) persoani din componenla
'angajare
2 (doui) persoane
Deasemenea Biroul electJral va propune spre
op".utofi i (una) persoanl in funclie de gofer, care nu sint membri ai acestuia'

7.

in funclie

spre informare'
Pfezentahotfurire intri in vigoare la data adoptdrii $i se transmite'
Comisiei Electorale Centrale

Pregedintele Consiliului
electoral de ci
Secretarul Consiliului
electoral de circumscriPlie

Floreeti

Nicolae Catruc

Diana Pantaz

de

