COMISIA ELECTORALA CENTRATA
A REPUBLICII MOTDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORATE nr.

I

FLORE$TI

pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova
din24 februarie 2019

HOTARiRE

Cu privire la atribu{iile

de serviciu ale pregedintelui,
vicepreqedintelui, secretarului gi funclionarilor aparatului de lucru
al Consiliului electoral de circumscriptie nr. 8 Floreqti,

din 22 decembrie

2018

nr.03

in conformitate cu art.29 din codul Electoral, nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997,
Regulamentului privind activitatea consiliului eiectoral de circumscriplie, aprobat prin
Hotdrirea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018, Consiliul electoral al
circumscripliei electorale nr.8 Floregti, HOTARA$ TE:

1.

Se aprobd atributiile de serviciu ale preqedintelui, vicepregedintelui, secretarului si

funcjionarilor aparatului de lucru a Consiliului electoral de circumscriptie nr.

8

Flore$li. dupd cum urmeaza:
Pregedintele Consiliului

-

Atributiile stabilite prin Regulamentul privind activitatea consiliului electoral

-

cirumscriptie (pcI. 24);
Instruireafunclionarilorelectorali;
Distribuire $i colectarea actelor birourilor electorale privind totalurile alegerilor;
Elaborarea proiectelor de hotdriri ale consiliului electoral;
Distribuirea buletinelor de vot, proceselor-verbale cdtre birourile electorale.
Verificarea documentelor depuse pentru inregistrare a concurenjilor electorali.

de

Vicepregedintele Consiliului

-

-

Atribuliile stabilite prin Regulamentul privind activitatea consiliului electoral

de

circumscriplie (pct. 25);
Evidenla, examinarea prealabild a contestatriilor alegdtorilor gi concuren{i1or electorali
Elaborarea proiectelor de hotdriri pe marginea contestaliilor;
Distribuirea gtampilelor gi ldptorilor electorale birourilor electorale qi colectarea lor
dupd alegeri;
Colectarea buletinelor de vot de la birourile electorale.

Secretarul Consiliului

-

Atribujiile stabilite prin Regulamentul privind activitatea consiliului electoral

de

circumscriptie (pct. 26);
Distribuirea cdtre birourile electorale a cabinelor de vot, umelor, altor materale pentru
organlzarea qi desfrgurarea alegerilor;
Colectarea documentaliei electorale de la birourile electorale dupd efectuarea votdrii,
pregdtirea documentelor pentru predarea cdtre Comisia Electorald Centrald.

Membrul Consiliului
Organizarea gi monitorizarea activitnlii birourilor electorale ale secliilor de votare
(gedinlele de constituire, colectarea hotdririlor, informatiilor privind numdrul de
alegdtori, tirajul buletinelor de vot, anunlarea participdrii la seminarele de instruire).
Generalizarea informaliilor privind activitatea birourilor electorale.

-

Funclionarii aparatului :
finerea lucrdrilor de secretariat (primirea, inregistrarea qi expedierea corespondenlei.
Completarea registrelor gi dosarelor respective);
Inregistrarea 9i evidenJa hotdririlor consiliului electoral, dispoziliilor pregedintelui
consiliului;
Eviden{a hotdririlor Consiliului 9i dispoziliilor pregedintelui aflate la control;
Asigurarea transparentei in activitatea consiliului electoral. Publicarea informatiilor
despre activitate in presd, alte mijloace de informare in masd;
Asistenla tehnicd qi informalionald a consiliului electoral;
Dactilografierea qi multiplicarea hotiririlor consiliului electoral, dispoziJiilor
preqedintelui, altor materiale qi informalii necesare in activitatea de organizare gi
desfdqurare ale alegerilor.

-

-

-

Contabilul-gef gi contabilii:
- Atribuliile stabilite de Instrucliunea privind evidenla contabild a cheltuielilor pentru
organizarea gi desfigurarea 'alegerilor, aprobatd prin Hotadrea comisiei Electorale
Centrale nr. 90 din 19 aprilie 201 1.

2.

Controlul asupra executdrii prezentei hotdriri se pune
pregedintele consiliului electoral.

Preqedintele Consiliului
electoral de

Secretarul Consiliului
electoral de circumscripliri

in

seamd Nicolae Catruc,

Nicolae Catruc

Diana Pantaz

