COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A R.EPUBLICII 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 firgul Vertiujeni, nr. 8/54 din circumscripfia electorali
Floreqti. nr. 8

din 28 ianuarie 2019

nr,78

in

conformitate cu actiunile stabilite in Programele calendaristice de organizare gi desfigurare a
alegerilor Parlamentului Republicii Moldova gi referendumului consultativ republican din 24 februarie
2019, aprobate prin hotdririle Comisiei Electorale Centrale, respectiv, nr. 1898 din 05 decembrie 2018 9i
nr. 193 I din I 8 decembrie 201 8, art. art. 29 (alin. b), 30 (alin. l0), 81 9i I 69 din Codul Electoral, nr.
l38l-XIII din 27 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscriptiei electorale Floreqti, nr.8

hotiriste;

l.
2.

Se constituie Biroul electoral al secJiei de votare Tirgul Vertiujeni, nr. 8/54 in
componenla numerici de 9 membri.
Se aprobd componenja nominali a Biroului electoral al sec{iei de votare Tirgul
Veniujeni. nr. 8/54. dupd cum urmeaTA:

Numek, prenumele

Denumirea organului
care a propus candfulatara

Cerchez Serqiu

din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova

Ciubotaru Rodica

din partea Consiliului sdtesc Tirgul Vertiuieni

Chirici Iulia

din padea Consiliului sltesc Tirgul Verliuieni

Cosnicean

Lilia

din registruL funclionarilor electorali delinut de Comisia Electorali Centrald

Filiciuc Lilia

din partea Consiliului sdtesc Tirgul Vertiuieni

Incule{ Nadejda

din partea Consiliului sitesc Tirgul Vertiuieni

Munteanu Svetlana

din partea Partidului Comunistilor din Republica Moldova

Plotean Natalia

din nartea Partidului Democrat din Moldova

Svetscaia Liudmila

din partea Partidului SocialiEtilor din Republica Moldova

3.
4.

Secretarul Consiliului local va convoca, in decurs de doud zile de la data constituirii,
prima qedinJi a Biroului electorale al secliei de votare votare Tirgul Vertiujeni, nr. 8/54.

La alegerea pregedintelui, vicepregedintelui 9i a secretarului Biroului electoral,
recomandA desemnarea persoanelor cu respectarea exhilibrului de gen.

se

5.

Biroul electoral va aduce la cunoqlin1d public[ componenta nominald

gi

sediul unde

este amplasat. modul de contactare pentru relalii.

6.

Biroul electoral va propune, pind la 31 ianuarie 2019, Consiliului electoral de
cirucmscripJie, spre degrevare de atribuliile de la locul de muncA permanent sau

convocare 1 (una) persoala din componenJa acestuia.
Deasemenea Biroul electoral va propune spre angajare 2 (doua) persoane
operator $i 1 (una) persoani in functie de gofer, care nu sint membri ai acestuia.

7.

in functie

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

Comisiei Electorale Centrale.

Preqedintele Consiliului
electoral de circurirscriptie
Secretarul Consiliu
electoral de circumscriplie

Nicolae Catruc

Diana Pantaz

de

