COMISIA ELECTORALA CENTRALA
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 secfiei
de votar€ Gura Ciinarului, nr. 8/30 din circumscripfia electorali
Floregti. nr. 8
din 28 ianuarie 2019

nr. 54

In conformitate cu acliunile stabilite in Programele calendaristice de organizare gi desfbgurare a
alegerilor Parlamentului Republicii Moldova gi referendumului consultativ republican din 24 februane
2019, aprobate prin hotdririle Comisiei Electorale Centrale, respectiv, nr. 1898 din 05 decembrie 2018 9i
nr. l93l din 18 decembrie 2018, art. art.29 (alin. b),30 (alin. 10),81 Ei 169 din Codul Electoral, nr.
l38l-XIII din 27 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripliei electorale Floreqti, nr.8

hotiriste:

l.
2.

Se constituie Biroul electoral al secliei de votare Gura Cd.inarului, nr.

8/30

in

componentra numericd. de 9 membri.

Se aprobi componenta nominal4 a Biroului electoral
Cdinarului. nr. 8'30. duod cum urmeaTa:

Numele, prenumele

al secliei de votare

Gura

Denumirea organului
care a propw candidalwa

Ganta Liubovi

din registrul functionarilor electorali detinut de Comisia Electorald Centra16

Lisnic Svetlana

din nartea Consiliului comunal Gura Cdinarului

Maximciuc Tatiana

din panea Panidului Comuni5tilor din Republica Moldova

Prisdcari Ana

din partea Partidului Socialistilor din Republica Moldova

Pulbere Lucia

din partea Consiliului comunal Gura Ciinarului

Sorocean Valentina

din partea Consiliului comunal Gura Ciinarului

Strungari Maria

din partea Partidului Democrat din Moldova

Tanasov Efim

din partea Consiliului comunal Gura Ciinarului

Tehrran Galina

din partea Consiliului comunal Gura Cdinarului

3.

Secretarul Consiliului local va convoca, in decurs de doud zile de la data constituirii,
prima qedinli a Biroului electorale al secliei de votare votare Gura Ciinarului, nr. 8/30.

Biroul electoral va aduce la cunogtinll publici componenja nominald
este amplasat, modul de contactare fibntru relalii.

gi

sediul unde

3l ianuarie 2019, Consiliului electoral de
cirucmscriptie, spre degrevare de.atributiile de la locul de muncd permanent sau
convocare 1 (una) persoanl din componenla acestuia.
Deasemenea Biroul electoral va propune spre angajare 2 (dou6) persoane in funclie de
operator gi 1 (una) persoanl in frrnctie de gofer, care nu sint membri ai acestuia.
6.

Biroul electoral va propune, pind la

7.

Prezenta hot?irire

intrl in vigoare la data adoptiirii

gi se transmite, spre informare,

Comisiei Electorale Centrale.
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Pregedintele Consiliului
electoral de

Nicolae Catruc

Secretarul Consiliu
electoral de

DianaPmtaz

