COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A Rf,PUBLICII MOLDOVA

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

HOT

iRiRE

Cu privire la constituirea Biroului electoral al sectiei
de votare CerniJa,8/13 din circumscripJia electorali

Floresti, nr.

8

din 28 ianuarie 2(119

nr.37

In

conformitate cu acliunile stabilite in Programele calendaristice de organizare qi desliEurare 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 gi
nr. 1931 din 18 decembrie 2018, art. art. 29 (alin. b), 30 (alin. 10), 8l 9i t69 din codul Electoral, nr.
1381-XIll din 27 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripJiei electorale Floreqti, nr.8

hotirS$te:
l.

Se constituie Biroul electoral

2.

numericd de 9 membri.
Se aprobd componenta nominald a Biroului electoral
8/13. dupi cum urllr.eazd.:

Numele, prenumele

al sectiei de votare Cernila, nr. 8/13 in

componenla

al sectiei de votare Cernila, nr.

Denumirea organului
carc a propas candidatura

Balan Liliana

din partea Paftidului Liberal

Balan Nina

din partea Partidului Democrat din Moldova

Borg Svetlana

din partea Consiii!rlui sdtesc Cernila

Capbdtut Valeria

din partea Consiliului sAtesc Cernitra

Cheli5 Tarnara

din partea Partidului Cqmunigtilor din Republica Moldova

Chiriac Mariana

din partea Consiliului sdtgsc Cernila

Munteanu Petru

din partea Partidului Socialigtilor din Republica Moldova

Pinzaru Marinela

din registrul functionarilor electorali delinut de Comisia ElectoralA CentralA

Potorac Mariana

din partea Consiliului sitegc Cernila

3.

Secretarul Consiliului local va convoca, in decurs de doui zile de la data constituirii,
prima gedinli a Biroului electorale al secliei de votare votare Cemi{a, nr. 8/13.

',|

5.

La alegerea pregedintelui, vicepregedintelui qi a secretarului Biroului electoral,
recomandi desemnarea persoanelorpu respectarea exhilibrului de gen.
Biroul electoral va aduce la cunoqtinji publicd componenla nominali

gi

se

sediul unde

este amplasat, modul de contaitare pentru relatii.

Biroul electoral va propune, pini la 31 ianuarie 2019, Consiliului electoral de
cirucmscriplie, spre degrevare de atributiile de la locul de munci permanent sau
convocare I (una) persoand din componenla acestuia.
Deasemenea Biroul electoral va propune spre angajare 2 (doue) persoane in funclie de
6.

operatot qi 1 (una) persoani in func1ie de gofer, care nu sint membri ai acestuia.

7.

intri in vigoare la data adoptnrii qi
Comisiei Electorale Centrale.
Prezenta hotiirire

se transmite, spre

informare,

Nicolae Catruc

Diana Pantaz

F

