COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A Rf,PUBLICII 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 secJiei

lliciovca, nr, 8132 din circumscriptia electorali
Floresti, nr, 8
de votare

nr.56

din 28 ianuarie 2Q19

In confomitate

cu acJiunile stabilite in Programele calendaristice de organizare gi desfbgurare a
alegerilor Parlamentului Republicii Moldova gi referendumului consultativ republican din 24 februarie
2019, aprobate prin hotf,ririle Comisiei Electorale Centrale, respectiv, nr. 1898 din 05 decembrie 2018 9i
nr. 1931 din l8 decembrie 2018, art. aft.29 (alin. b),30 (alin. 10),81 9i 169 din Codul Electoral, nr.

l38l-Xlll din 27 noiembrie 1997, Consiliul

electoral

hotird$te:
l.

2.

al circumscripliei electorale Floregti, nr.

8

Se constituie Biroul electoral al sectiei de votare lliciovca, nr.8132 in componentra
numerici de 9 membri.
Se aprobi componenla nominald a Biroului electoral al sec{iei de votare Iliciovca, nr.
8/32- duod cum urmeazd:

Numele, prenumele

Denumirea organului
carc a DroDus candidalwa

Bideac Uliana

din nartea Partidului Liberal

Clim Liudmila

din partea Partidului Socialistilor din Republica Moldova

Grimailo Tatiana

din partea Consiliului comunal Ihcrovca

Iacube{ Elena

din parlea Consiliului comunal Iliciovca

Palataicova OIga

din resistrul functionarilor electorali detinut de Comisia Electorali Central6

Timpova Maria

din partea Consiliului comunal Iliciovca

Stantieru Zinaida

din oartea Partidului Democrat din Moldova

Erenciuc Tatiana

din partea Partidului Comunistilor din Republica Moldova

Zaplitnii Valentina

din nartea Partidului Liberal Democrat din Moldova

3.

Secretarul Consiliului local va convoca, in"decurs de doud zile de la data constituirii,
prima gedinjd a Biroului electorale al secliei de votare votare Iliciovca, nr. 8/32.

4.

5.

La

alegerea pregedintelui, vicepreqedintelui $i a secretarului Biroului electoral, se
recomandi desemnarea persoanelor cu respectarea exhilibrului de gen.

Biroul electoral va aduce la cunoqtinli publicd componenJa nominald

qi

sediul unde

este amplasat, modul de contactare pentru relatii.

Biroul electoral va propune, pini la 3l ianuarie 2019, Consiliului electoral de
cirucmscriptie, spre degrevare de atribuliile de la locul de munc6 permanent sau
convocare I (una) persoald din componenla acestuia.
Deasemenea Biroul electoral va propune spre angajare 2 (doua) persoane in funclie de
o.

operatol qi

1 (una)
7

.

persoani in funclie de qofer, care nu sint membri ai acestuia.

PrezentahotArire intri in vigoare la data adoptErii qi se transmite, spre informare,
Comisiei Electorale Centrale.

Preqedintele
electoral de

Nicolae Catruc

Secretarul Consiliu
Diana Pantaz

