COMISIA ELf, CTORALA CENTRALA
A REPUBLICII 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 secliei
de votare Bezeni, nr. 8/35 din circumscripfia electorali

Floresti. nr,

8

nr. 59

din 28 ianuarie 2019

conformitate cu acliunile stabilite in Programele calendaristice de organizare 9i desfhqurare a
alegerilor parlamentului Repuilicii Moldova qi referendumului consultativ republican din 24 februarie
20i9, aprobate prin hotiririle Comisiei Electorale Centrale, respectiv, nr. 1898 din 05 decembrie 2018 9i
n.. tirti din lb decembrie 2018, art. art.29 (alin. b),30 (alin. l0),81 li 169 din Codul Electoral, nr.
l3gl-XIII din 27 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripjiei electorale Floreqti, nr. 8

in

hotiriste:

al

Bezeni, nr' 8/35 in componenia

1.

Se constituie Biroul electoral

2.

numericd de 9 membri.
Se aprobi componenta nominala a Biroului electoral
8/3 5. dupb cum urmeaza'.

secJiei de votare

al secliei de votare Bezeni, nr.

Denumitea organului
care a ProPus candidatura

Numele, prenumele

Cibotari Lidia

din partea Partidului Comunigtilor din Republica Moldova

Cosor Vera

din partea Partidului Socialigtilor din Republica Moldova

Gdlusci Larisa

din oartea Consiliului comunal Izvoare

Riilean Elena

din partea Partidului Liberal

Rdileanu Ludmila

din oartea Consiliului comunal Izvoare

Savca

din registrul funclionarilor electorali delinut de Comisia Electoral6 Centrali

Vladimir

Scutaru Silvia

din oartea Consiliului comunal lzvoare

Slepuhin Svetlana

din nartea Partidului Democrat din Moldova

Untu Ana

din partea Partidului Liberal Demo"I* !llllvlg]4gyq
3.

4.

decurs de doud zile de la data constituirii,
votare votare Bezeni, nr' 8/35'
secliei.de
al
prima getlinli a Biroului electorale
Secretarul consiliului

local va convocal in

La alegerea pregedintelui, vicepreqedintelui 9i a secretarului Biroului electoral,

recomandi desemnarea persoanelor cu respectarea exhilibrului de gen'

se

5.

Biroul electoral va aduce la cunoptintd publicd componenta nominall
este amplasat. modul de contactare pentru relalii.

9i

sediul unde

6.

Biroul electoral va propune, pind la 31 ianuarie 2019, consiliului electoral de
cirucmscriplie, spre degrevare de atribuliile de la locul de muncl pennanent sau
convocare I (una) persoand din componenla acestuia.
Deasemenea Biroul electoral va propune spre angajare 2 (doua) persoane in funcJie de
operator gi I (una) persoanl in funclie de qofer, care nu sint membri ai acestuia.
7

.

PrezentahotArire intri in vigoare la data adoptdrii 9i se transmite, spre informare,
Comisiei Electorale Centrale

Pregedintele
electoral de

Secretarul Consiliu
electoral de

Nicolae Catruc

Diana Pantaz

