COMISIA ELECTORALA CENTRALA
AREPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE

,
'

Floreqti, nr.

8

pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019

HOTARiRE
cu privire la inregistrarea persoanelor de incredere din partea
concurentului electoral Groza Seigiu, candidat la func{ia de deputat in Parlamentul
Republicii Moldova din partea Partidului Socialiqtilor din Republica Moldova

din 25 ianuarie 2019

nt. 24

La data de 24 tantarie 2019, concurentul electoral Groza Sergiu a depus un demers la
Consiliul electoral al circumscripliei electorale Floreqti, nr. 8, prin care solicitd inregistrarea
unui numdr de

3

persoane de incredere.

in temeiufart. 29 Si art.50 din Codul electoral nr.i38I-XIII din 21 noiembrie 1997 9i in
conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la activitatea persoanelor de incredere
ale concurenlilor electorali, aprobat prin hotdrirea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 din 12
decembrie 2006, Consiliul electoral al circumscripliei electorale Floregti, rr.8, h o t i ri $ t e:
1. Se iruegistreazd 3 persoane de incredere, din partea concurentului electoral Groza
Sergiu, candidat la func{ia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova din parlea Partidului
Socialigtilor din Republica Moldova 1a alegerile din 24 februarie 2019 (lista se anexeazd).

2.
electoral

in activitatea lor, persoanele de incredere se vor conduce de prevederile Codului
gi ale Regulamentului cu privire la activitatea persoanelor de incredere ale

concurenlilor electorali, aprobat prin hotdrirea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 din

12

decembrie 2006.

3. Prezenta hotdrire intra in.vigoare la data adoptdrii Ei se transmite spre informare
Comisiei Electorale Centrale.

Preqedintele consiliului electoral
de circumscriplie

Nicolae Catnuc

Secretarul consiliului electoral
de circumscripJie

Diana Pantaz

Anexd la
hothrirea Consiliului electoral
al circumscripliei electorale Floregti, nr. 8
nr. 24 din25 ianuarie 2019

Lista oersoanelor
partea
din
concurentrilui
electoral Groza Sergiu, candidat la functia de deputat in
de incredere
Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Socialigtilor din Republica Moldova
la aleserile din 24 februarie 2019

l.

Movi16

Georgeta

16.03.1990

Denumirea circumscripliei pentru care este
s o lic itatd tn re g is trar e a p e rs oan ei
de incredere
Circumsriplia uninominald nr.8 Floreqti

2.

Tomacu

Vitalie

03.02.1970

Circumsriplia uninominald nr.8 Floregti

3.

Ceapa

Valeriu

22.04.1957

Circumsrip{ia uninominald nr.8 Floreqti

Nr.

Numele

Prenumele

Data, luna,
anul nagterii

