COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A Rf,PUBLICII MOLDOVA

CONSILruL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE
Floregti, nr, 8
pentru alegerile Parlamentului Repubticii Moldova din 24 februarie 2019

HoTARiRE
Cu privire la constituirea Biroului electoral al sectiei

de votare Ridulenii Vechi, nr. 8/46 din circumscrip(ia electorali
Floresti. nr, 8

din 28 ianuarie 2019

nr. 70

conformitate cu acJiunile stabilite in Programele calendaristice de organizare
9i desfhgurare a
alegerilor Parlamentului Republicii Moldova gi referendumului consultativ
,"pibli"un din z+ iebruarie
2019, aprobate prin hotaririle Comisiei Electorale Centrale, respectiv, nr.
1898 din 05 decembrie 2u l8 9i
nr. 1931 din 18 decembrie 2018,-art. art.29 (arin. b), 30 (arin. 10), sr
9i 169 din codur Electoral, nr.
l38l-xlII din 27 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripiiei electorale Floregti, nr. g

hotiriste:

l. se constituie Biroul electoral ar
componenla numerici de 9 membrr.

secgiei de votare Rrdurenii

Se aprobd componenta nominali a Biroului electoral
Vechi. nr. 8/46, dupd cum urmeazA:

2.

Numele, prenamele

vechi,

nr. g146 in

al secliei de votare Rddulenii

Denumirea organului

candidatura
Burugciuc Valentina

din

or electorali

ut de Comisia Electorali Centrald

Grosu Tatiana

fdin

Gujan Igor

I din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova

partea Consiliului sdtesc Rddulenii Vechi

Florea Daniela

din partea Paftidului' Sociali$tilor din Republica Moldova

Morgun Valentina

din partea Partidului Comuniftilor din Republica Moldova

Munteanu Alexandru

din partea Consiliului sltesc Rddulenii

Vechi

din partea Consiliului sdtesc Ridulenii

Vechi

Pavelco Aliona
Prodan Nicanor

din partea Consiliului sdtesc Radulenii

Simon Valentina

3.
4.

din partea Parlidului Democrat din

I

I

I

Vechi

I

Moldova

I

Secretarul consiliului local va convoca, in decurs de doud zire de la data constituirii,
prima gedinlS a Biroului electorale al secliei de votare votare Rddulenii
vechi, nr. g/46.

La alegerea pregedintelui,

v

icepreged inte

lui $i a

secretarului Biroului electoral,

recomand6 desemnarea persoanelor cu respectarea exhilibrului de gen.

se

Biroul electoral va aduce la cunogtinJi publicd componenta nominali
este amplasat, modul de contactare pentru relajii.

5.

gi

Biroul electoral va propune, pind la 3l ianuarie 2019, Consiliului electoral de
cirucmscriplie, spre degrevare de atribuJiile de la locul de munci permanent sau

6.

convocare 1 (una) persoanl din componenta acestuia.
Deasernenea Biroul electoral va propune spre angajare 2 (doua) persoane
operator gi I (una) persoand in funcjie de gofer, care nu sint membri ai acestuia.

'

'

'.

sediul unde

.

in functie

Prezentahotdrire intri in vigoare la data adoptdrii gi se transmite, spre informare,
Comisiei Electorale Centrale.

Pregedintele
electoral de

Secretarul Consiliu
electoral de

Nicolae Catruc

Diana Pantaz

de

