COMISIA f, LECTORALA Cf, NTRALA
A REPUBLICII MOLDOVA

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

HoTARiRE
Cu privire la constituirea Biroului electoral al sectiei
din circumscrip{ia eteciorali
Floresti. nr. 8
de votare Ghindegri, 8/24

din 28 ianuarie 2019

nr. 48

In conformitate cu acliunile stabilite in Programele calendaristice de organizare desfbgurare a
.
9i
alegerilor Parlamentului Republicii Moldova qi referendumului consultativ ,.pibli.un din
24 februarie
2019, aprobate prin hotiririle Comisiei Electorale Centrale, respectiv, nr. 1 898 din 05
decembrie 201 g 9i
nr. 1931 din 18 decembrie 2018, arr.. aft.29 (alin. b), 30 (alin. l0), sl
r69
din codul Electoral, nr.
9i

l38l-XIII din 27 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripjiei

hotiriste:

L

electorale Floregti,

nr.

g

Se constituie Biroul electoral al secJiei de votare Ghindegti, nr. gl24 in componenta
numerici de 9 membri.
Se aprobd componenla nominali a Birourui electorar al secliei de votare Ghindegti,
nr.
8/24. dupd cum trmeaz6...

2.

Numele, prenumele

Denumirea organulai
care a propus candidatura

j!41artea Consiliului

Artemii Oxana

comunal Ghindesti

Bogdan Dora

din partea Partidrilui Liberal Democrat din Moldova

Bruma Stela

din parrea Consiliului comunal Ghindelri

Cemei Angela

din partea Con:iliului comunal Ghindesti

Kraiuschii Serghei

din partea Partidului Comunigtilor din Republica Moldova

Lelic Ala

din parlea Parlidului Socialigtilor din Republica Moldor

Paga Tatiana

din panea Panidului Democrar din Moldor

Rudenciuc Melania

ai

Sulima Svetlana

din registrul funclionarilor electorali delinut de Comisia Electorala Centrald

a

a

3.

Secretarul consiliului local va convoca, in decurs de doue zile de la data constituirii,
prima qedinfi a Biroului electorale al secgiei de votare votare Ghindesti. nr. g/24.

4.

La alegerea pregedintelui, vicepreqedinteldi gi a secretarului Biroului electoral.
recomandi desemnarea persoanelor cu respectarea exiilibmlui de gen.

se

gi

5.

Biroul electoral va aduce la cunogtinld publicl componenla nominali
este amplasat, modul de contactare fientru relalii.

6.

Biroul electoral va propune, pinl la 31 ianuarie 2019, Consiliului electoral de
cirucmscriplie, spre degrevare de. atributiile de la locul de munci permanent sau

convocare 1 (una) persoand din componenla acestuia.
Deasemenea Biroul electoral va propune spre angajare 2 (doue) persoane
operator gi I (una) persoanl in func1ie de $ofer, care nu sint membri ai acestuia.

7.

Prezenta hotifuire

iirtri in vigoare la data adopt.iirii

sediul unde

in firnctie

qi se transmite, spre informare,

Comisiei Electorale Cenhale.

t.

t,

Pregedintele
electoral de

Nicolae Catruc

Secretarul Consiliu
electoral de

Diana Pantaz

de

