COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELf,CTORALE
Floregti, nr, 8
pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019

HoTARiRE
Cu privire la constituirea Biroului electoral al secJiei
de votare Gvozdova, nr, 8/29 din circumscripfia electorald
Floreqti. nr. 8
din 28 ianuarie 2019

nr. 53

in conformitate cu acJiunile stabilite in Programele calendaristice de organizare gi desfbqurare a
alegerilor Parlamentului Republicii Moldova gi referendumului consultativ republican din 24 februarie
2019, aprobate prin hotlririle Comisiei Electorale Centrale, respectiv, nr. 1898 din 05 decembrie 2018 Ei
nr. 1931 din 18 decembrie 2018, ar1' arr.29 (alin. b), 30 (alin. 10), 8l qi 169 din codul Electoral, nr.
1381-XIII din 27 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripliei electorale Floregti, nr.8

hotiriste:

l.
2.

Se constituie

Biroul electoral al secliei de votare Gvozdova, nr.8/29 in componenta

numericd de 9 membri.
Se aprobi componentra nominale a Biroului electoral al secliei de votare Gvozdova, nr.
8/29. duod cum urmeazd:

Namele, prenamele

Denumirea organalui
care a propus cdndidatura

Arhirii Silvia

din partea Consiliului comunal Gura Camencii

Barcari Nina

din partea Partidului Democrat din Moldova

Burlacu Oxana

din registrul functionarilor electorali detinut de Comisia Electorali Centrali

Bundiuc Victoria

din partea Consiliuliri comunal Gura Camencii

Crainov Valentina

din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova

Florea Simion

din parlea Partidului Socialiqtilor din Republica Moldova

Palamarciuc Feodora

din panea Consiliului comunal Gura Camencii

Jugui Tatiana

din partea Partidului Comunigtilor din Republica Moldor

Zubco Diana

din partga Consiliului comunal Gura Camencii

3.

4.

a

Secretarul Consiliului local va convoca, in decurs de dou6 zile de la data constituirii,
prima gedinld a Biroului electorale al secliei de votare votare Gvozdova, nr. tl29.

La alegerea pregedintelui, vicepregedintelui gi a secretarului tsiroului electoral,
recomandd desemnarea persoanelor cu respectarea exhilibrului de gen.

se

5.

Biroul electoral va aduce la cunoqtinli publici componenja nominali

gi

sediul unde

este amplasat, modul de contactare itentru relaJii.

Biroul electoral va propune, pind la 31 ianuarie 2019, Consiliului electoral de
cirucmscriplie, spre degrevare de. atribuJiile de la locul de munci permanent sau
convocaf,e 1 (una) persoani din cornponenta acestuia.
Deasemenea Biroul electoral va propune spre angajare 2 (doun) persoane
operator $i 1 (una) persoani in functie de qofer, care nu sint membri ai acestuia.

7.

Prezenta

in

funcgie de

hotirire iirtri in vigoare la data adoptnrii gi se transmite, spre informare,

Comisiei Electorale Centrale.

Pre$edintele Consiliului
electoral de
Secretarul Consiliu
electoral de

l"

t

t

Nicolae Catruc

Diana Pantaz

