
COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A REPUBLICII MOLDOVA

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

ALEGERI LOCALE NOI
21 noiembrie202l

HOTARIRE
cu privire la acreditarea observatorilor nafionali din partea din partea Blocului Electoral al

Comuni;tilor qi Socialiqtilor

in vederea monitorizirii alegerilor locale noi din 21 noiembrie202l

din ,,15" noiembrie 2021 nr. 40

La data de 13 noiembrie 2021, dnul Igor Dodon, desemnat de cdtre Blocului Electoral al

Comunigtilor gi Socialigtilor, a depus la Consiliul electoral al circumscripliei electorale orSgenegti

Cupcini nr.1612, raionul Edinel un demers privind acreditarea a 6 persoane in calitate de observatori

na{ionali, in secliile de votare din circumscriplia electorald ord;eneascd Cupcini, nr.1612, in vederea

monitorizdrii aleserilor locale noi din 21 noiembrie202I.
in temeiui art. 68 alin.(l), alin.(5) 9i (6) din Codul electoral nr.13811997, pct.49 din

Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripfie, aprobat prin hotarirea

Comisiei Electorale Centrale nr.1702 din 19 iunie 2018,9i pct.7, pct.9 subpct. l), pct.13 gi pct.15

din Regulamentul privind statutul observatorilor gi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin

hotlrirrea CEC nr.332 d\n 24.10.2006, Consiliul electoral al circumscripfiei electorale origeneqti

Cupcini nr.l6l2,raionul Edinel, h o t Ir d g t e:

1. Se acrediteazdin calitate de observatori nalionali 6 persoane din partea Blocului Electoral al

Comuni;tilor 9i Socialigtilor, in vederea monitorizdrii alegerilor locale noi din 21 noiembrie

2021, conform anexei.

2. in activitatea lor persoanele acreditate se vor cdlduzi de Constitulia Republicii Moldova, de

Codul electoral, de Regulamentul privind statutul observatorilor gi procedura de acreditare a

acestora, aprobat prin hotdrirrea CEC nr.332 din24.10.2006, precum gi de ffatate interna{ionale

7a care Republica Moldova este parte.

3. Prezentahotdrire intrd in vigoare la d,ataadoptdrii gi se aduce la cuno;tin!6 publicS.

ip{ie Natalia STANI$OR
siliului

Nina LITVINA



LISTA

persoanelor acreditate din partea Blocului Electoral al Comuniqtilor qi Socialiqtilor in vederea
monitorizirii alegerilor locale noi din 21 noiembrie202l

Nr.
d/o

Numele Prenamele Sectia de votare

Iarovoi Vadim Cupcini nr.1619

2. Ciornea Tatiana Cupcini nr.I6ll0
a
J. Goga Liubovi Cupcini nr.16lll

4. Bortd Mihail Cupcini nr.16112

5. Buciulea Mihail Cupcini nr.l6lI3
(Chetrosica Veche)

6. Tatarciuc Veaceslav Cupcini nr.l6lL4
(Chiurt)


