COMISIA ELECTORALA CENTRALA

A REPUBLICII MOLDOVA

coNSILIUt ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE nr.

I

FLORE$TI,

pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova
din24 februarie 2019

HOTARIRE

primirii documentelor necesare pentru imegistrarea
grupurilor de iniliativi 9i candidalilor la func{ia
de deputat in Parlamentul Republicii Moldova

Cu privire la stabilirea locului gi timpului

nr. 04

din 22 decembrie 2018

197

din 27 iulie 2018 a stabilit
Parlamentul Republicii Moldova, prin Hotdrirea nr.
data de 24 februarie 2019 pentru des{bqurarea alegerii Pariamentului Republicii Moldova.
in temeiul art. 49 (alin. 1 qi 2), art. 87 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 si in conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularitAlile de

desemnare qi inregistrare a candidalilor la func{ia de deputat in Parlamentul Republicii
Moldova, aprobat prin hotdrirea comisiei Electorale centrale nr. 1'731 din 03 iulie 2018, ale
Regulamenrului cu privire la procedurile de tragere la so4i. aprobat prin hotarirea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1729 din 03 iulie 2018, organul electoral hotera$te:
1. Primirea documentelor, depuse de solicitanli in vederea inregistrdrii grupurilor de
iniliativd pentru sus{inerea candidaJilor la funclia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova
se va efectua incepind cu data de 26 decembrie 2018 pind la data de 04 ianuarie 2019, inclusiv,
pe adresa: or. Floregti, b-dul Victoriei,2 (etajul 4, biroul 51), in zilele de:
a) luri - vineri, intre orele 09.00 - 16.00;
b) in ziua de 4 ianuarie intre orele 09.00 17.00.

2. Primirea documentelor, depuse de solicitanli in vederea inregistrdrii in calitate

de

candidali la func{ia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova se va efectua dupd incheierea
activitdtrii grupului de iniliativd de colectare a semndturilor/ de la data 26 decembrie 2018 pind

la data de 24 ianuarie 2019, inclusiv, pe adresa: or. Floregti, b-du1 Victoriei, 2 (etajul 4, biroul
51) . in zilele de:
a) incepind cu ziua de 26 decembrie 2018 pind la 23 ianuarie 2019, in zilele de luni - vineri
intre orele 09.00 - 16.00, cu exceplia zilelor de 1 qi 7 ianuarie 2019;
b) in ziua de 24 ianuarie, intre orele 09.00 - 17'00'
3. Se constituie Comisia de tragere la so(i in vederea stabilirii ordinii de primire a
documentelor conform pct. 1 gi 2 din prezenta hotdrire, in urmatoarea componenld:
Catruc Nicolae

-

Gulu Sergiu
Pantaz Diana
Beiu Minodora
Lozan Sabina

- membru;
- membru;

pregedinte.

- membru supleant;
- membru supleant.

4. Se stabileqte, cd in perioada 26 decembrie 2018 04 ianuarie 2019 (cu exceplia zilei
de 01 ianuarie 2019), gedinlele Consiliului electoral de circumscriplie m. 8 Flore$ti, se vor
des{Esura zilnic, ora 15.30, pentru inregistrarea grupurilor de iniliativd pentru colectarea
semndturilor in sustinerea candidalilor la func1ia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova.

5. Prezenta hotdrire intrd in vigoare la data de adoptdrii, fiind adusd la cunoqtin{a
publicd prin afiqare pe panoul informativ gi publicare pe site-ul Consiliului raional Floreqti
(Floreqti.md (Consiliul raional Floreqti, alegeri parlamentare din 24 februarie 2019).

Pregedintele Consiliului

Nicolae Catruc

electoral de circ
Secretarul Consiliului
electoral de circumscriplie

Diana Pantaz

