COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A Rf,PUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELf, CTORALE
Floreqti, nr. 8
pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019

HOTARIRE
Cu privire la constituirea Biroului electoral al secliei
de votare Ro$i€ticii Vechi, nr. 8/49 din circumscripfia electorali
Floreqti, nr. 8
din 28 ianuarie 2019

nr. 73

In

conformitate cu acJiunile stabilite in Programele calendaristice de organizare gi desfrgurare a
alegerilor Parlamentului Republicii Moldova gi referendumului consultativ republican din 24 februarie
2019, aprobate prin hot[ririle Comisiei Electorale Centrale, respectiv, nr. 1898 din 05 decembrie 2018 qi
nr. l93l din l8 decembrie 2018, art. aft.29 (alin. b),30 (alin. l0), 8l Si 169 din Codul Electoral, nr.
l38l-XIII din 27 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscripJiei electorale Floregti, nr.8

hotirIste:

t. Se constituie Biroul electoral al secliei de votare Roqieticii Vechi, nr. 8/49 in
componenja numericd de 9 membri.
2.

Se aprobi componenta nominald a Biroului electoral
Vechi. nr. 8/49. duod cum urmeazd:

Numele, prenumele

al secjiei de votare

Ro$ieticii

Denumirea organului
care a propus candidatura

Chilaru Constantin

din panea Panidului Liberal Democrat din Moldova

Chilaru Renata

din panea Consiliului comunal Rosietici

Ciugurean Lucia

din partea Consiliului comunal Rosietici

Chiviriga Viorel

din registrul functionarilor electorali detinut de Comisia Electoral6 Central6

Degcan Liliana

din partea Consiliului comunal Rosietici

Podubnii Oxana

din oartea Partidului Liberal Democrat din Moldova

Rotaru Ala

din partea Consiliului comunal Ro5ietici

Sarmaniuc Marcela

din parlea Partidului Comuni5tilor din Republica Moldova

Ungureanu Tatiana

din partea Panidului Sociali5tilor din Republica Moidova

3.

Secretarul Consiliului local va convoca, in decurs de doud zile de la data constituirii,
prima gedinJi a Biroului electorale al secliei de votare votare Rogieticii Vechi, nr. 8/49.

4.

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

5.

Biroul electoral va aduce la cunogtinJi publicd componenla nominald
este amplasat, modul de contactare pentru relalii.

gi

se

sediul unde

Biroul electoral va propune, pini la 31 ianuarie 2019, Consiliului electoral de
cirucmscriptie, spre degrevare de atribuJiile de la locul de munca permanent sau
convocare I (una) persoani din componenta acestuia.
Deasemenea Biroul electoral va propune spre angajare 2 (doun) persoane in funclie de
operator gi I (una) persoan[ in functie de qofer, care nu sint membri ai acestuia.

7.

Prezenta hotdrfre intrd in vigoare la data adopt[rii $i se transmite, spre informare,

Comisiei Electorale Centrale.

Preqedintele Consiliului
electoral de circumscriplie

Nicolae Catruc

Secretarul Consiliu
electoral de circumscriplie

Diana Pantaz

