
COMISIA ELECTORALA CBNTRALA
A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE
ORA$ENE$TI CUPCINI nr. 16/2, RAIONUL EDTNET

ALEGERI LOCALE NOI
21 noiembrie202l

HOTARIRE

cu privire la constituirea biroului electoral al secfiei de votare nr.l6/ll Cupcini

din rr25" octombrie 2021 nr.l1

in conformitate cu acliunile stabilite in Programul calendaristic, aprobat prin hotdrirea CEC nr. 3
din 20 septembrie 2021, precum gi in temeiul art.30 alin.(g), (10), art.i31, alin(3) din Codul electoral
nr'138I-XIII din 21 noiembrie 1997, Consiliul electoral al circumscrip{iei electorale or[qenegti Cupcini
nr.l6l2,raionul Edinet h o t i ri 9 t e:

l.Se constituie Biroul electoral al secliei de votare rtr.16/11 Cupcini, in componenfd numeric6 din ll
membri.
2.Se aprobd componenla nominall a Biroului electoral al secfiei de votare w.l6/11 Cupcini, dup6 cum
urmeazd:

Numele, prenumele Denumire a organului c are o propus c andidatura/candi daturire
Andruh Mihail Partidului Comunigtilor din Republicii Moldova
Babuci Tatiana Consiliului ordgenesc Cupcini,
Boronciuc Silvia Partidului Sociali$tilor din Republica Moldova
Gasita Tatiana Registrul functionarilor electorali finut de CEC
Isac Irina Partidulu Politic..PAS"
Jambachirova Rita Partidulu Politic,,$OR"
Morsceacova Alla Consiliului ord$enesc Cupcini,
Moscalu Liudmila Registrul funclionarilor eiectorali finut de CEC
Mutu Liudmila Reg strul func! onarilor electorali finut de CEC
Pavalati Svetlana Reg strul functionarilor electoral finut de CEC
Selemiov Victoria Consiliului ordsenesc Cupcini,

3.Dna Natalia St[nigor gi dna Nina Litvina membrii
oriqenegti Cupcini nr.7612, raionul Edine! va convoca,
gedinld a biroului electoral al secJiei de votare.

electoral al circumscripliei electorale
de 2 zile de la data constituirii, prima

Consiliul
in decurs

4.Biroul electoral va aduce la cunogtinta public[ componenta gi sediul biroului electoral, modul de
contactare pentru relatii.
5.Biroul electoral va propune, pdni la data de 28 octombrie 2021, spre degravare de la atribuliile de la
locul de muncl permanent sau convocare 1 (una) persoand din componenla acestuia.
6.Prezenta hotdrire intre in vigoare la data adoptdrii, se transmiti spre informare Comisiei Electorale
Centrale.

Natalia STANI$OR

Preqedintele consiliului
gircumscripfie

Nina LITVINA


