COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A REPUBLICII MOLDOVA

NSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE
DE NTVELUL DOr Rl$CANr nr. 27
din 20 octombrie 20lg
HOTARiRE

cu privire la constituirea circumscrip{iilor
electorale oriqenegti gi sitegti (comunale)
pentru aregerile rocare generare din 20 octombrie
20rg

din 04 seprembrie 20Ig

nr,

3

In

conformitate cu att. l3l alin. (1) din
codul electoral nr.l3gl-xl[ din 2l
noiembrie 1997' consiliul electoral al circumscripfiei
electorale de nivelul doi Ri;can inr.27
hotdrdqte:

l'

se constituie circumscripfiile electorale
oriqenegti gi sitegti (comunale) pentru
alegerile rocare generare din 20 octombrie
20rgrdupr cum urmeazi:
Nou, R6m dzani) nr. 27 I l,raionul RiEcani;
Duruitoarea' pascau{i, proscure ni)

nr.27 r 2. rai onur Rigcani

Noi, cucuiefii vechi, Ivdneqti) nr. 27 13,raionul
Rigcani;

Reteni-Vasileufi) nr.

27 / 6,raionul

Dumeni) nr.27/g, raionul Riqcani;
raionul Riqcani;
2l I 10, raionul Riqcani;

nr.

27 I 13,

raionul Ri;cani;

Riqcani;

;

27 / 19,

raionul Riqcani;

raionul Riqcani;

circumscrip{ia electoralS comunald Recea(satele
Recea, Slobozia-Recea,
Sverdiac)

nr. 27 121, raionul Rigcani;
circumscrip{ia electorald sdteascd singureni
nr. 27 /22,raionul Riqcani;
circumscriplia electorald sdteascd sturzeni nr.
27 /23,raionul Rigcani;
circumscripfia electorald sdteascd
$aptebani nr. 27 /24,raionul Riqcani;
circumscrip{ia electorald comunald
$umna (satele $umna, Bulhac, ceparia) nr.
27 125, raionul Rigcani;

circumscrip{ia electorald comunard vasileu{i
(satere Armanca, vasireufi,
ciubara' Mihailenii Noi, Moqeni,
$tiubeieni) nr. 2lia,raionul

Rigcani;
circumscrip{ia electorald sdteascd viratic
nr. 27127 ,raionul Rigcani;
circumscripfia electorald sdteas cd" zilicani
nr. 2712g" raionul Rigcani.
2' Hotarele circumscripfiilor electorale cuprind teritoriul
unitdlilor administrativteritoriale, prevdzute de Legea nr.764-xY
ain il decembrie 2001 privind organ izarea
admi ni strativ-teritoriald a Republ icii
Moldova.
3 ' Prezenta hotdrire intrd in vigoare
la data adoptdrii
la sediul Consiliului electoral de circumscripfie.

Pregedintele consiliului electoral
de cireum;grip{ie Rigcani nr,27
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se aduce la cunoqtin{d publicd

Miron Andrei
nttmele, prenumele
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consiliului el6ctoral
de circumscripfie

Irungu Svgtlana
nutmele, prenumele
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