
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ A REPUBLICII MOLDOVA 

                        Consiliul electoral al circumscripţiei electorale Făleşti nr.17 
str.Ştefan cel Mare, 50, or.Făleşti, tel: 0259/2-27-45, 0259/2-36-22;  email: falesti@cec.md   

 

H O T Ă R Î R E 

  din 4 octombrie 2016                                              nr. 4/32 

 

Cu privire la constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare 

 

În vederea realizării programului calendaristic privind acțiunile de organizare și 

desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.119 din 23 august 

2016 și în temeiul art.29 și 97 alin.(3) din Codul electoral nr.1381 – XIII din 21 noiembrie 

1997, Consiliul electoral al circumscripției electorale Fălești nr.17, - 

 

                                                                 Hotărăşte: 

  

1. Se constituie biroul electoral al secţiei de votare nr.17/32 Ilenuţa în componența numerică 

din 9 membri. 

2. Se aprobă componența nominală a biroului electoral al secției de votare nr.17/32 Ilenuţa 

după cum urmează: 

Nr.

d/o 

 

Numele, prenumele 

 

 

   Profesia (ocupația), funcţia, locul de muncă,  

 

Denumirea 

organului 

care l-a 

propus 

1  Ostrovschi Lidia pedagog, profesor gimnaziul Ilenuţa CL 

2 Morari Stela contabil-şef primăria Ilenuţa CL 

3 Andrieş Ala pedagog, profesor gimnaziul Ilenuţa CL 

4 Vîrtosu Svetlana neangajată în cîmpul muncii PDM 

5 Ionel Aurica bucătar, lucrător social DASPFC PCRM 

6 Moroi Ana contabil-şef SRL ”Careul-prim” PSRM 

7 Ionel Marianna specialist primăria Ilenuţa PL 

8 Moroi Cristina neangajată în cîmpul muncii CL 

9 Doboș Nadejda Educatoare grădinița de copii s.Ilenuța RFE 

3. Secretarul Consiliului local Ilenuţa va convoca în decurs de două zile de la data 

constituirii, prima ședință a biroului electoral al secției de votare. 

4. La alegerea președintelui, vicepreședintelui și a secretarului biroului electoral, se 

recomandă desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Biroul electoral va aduce la cunoștința publică componența și sediul biroului electoral, a 

modului de contactare pentru relații. 

6. Biroul electoral va propune pînă la 9 octombrie 2016, spre degrevare de atribuțiile de la 

locul de muncă permanent sau convocarea o persoană din componența acestuia. 

7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și se transmite spre informare Comisiei 

Electorale Centrale. 

Preşedintele Consiliului  

electoral al circumscripţiei 

electorale Făleşti nr.17   
Raisa Budu 

Secretarul Consiliului  

electoral al circumscripţiei 

electorale Făleşti nr.17   

Maria Baxan 

 


