COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE
ORASENE$TI CUPCINI nr. 16/2, RAIONUL EDINET
ALEGERI LOCALE NOI
21 noiembrie202l

HOTARIRE

cu privire la acreditarea observatorilor na(ionali din partea Partidului Ac{iune;i Solidaritate
in vederea monitorizlrii alegerilor locale noi din 21 noiembrie202l

din

0115"

noiembrie 2021

nr.4l

La data de 13 noiembrie 2021, dnul Ion Cotelea, desemnat de cdtre Partidul Acfiune gi
'm.I6l),

Solidaritate, a depus la Consiliul electoral al circumscripliei electorale or[genegti Cupcini
raionul Edinef o cerere privind acreditarea a 6 persoane ?n calitate de observatori nalionali, in secliile
de votare din circumscriplia electorald ordgeneascd Cupcini, nr.I6l2, in vederea monitorizdrii
alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021.

In temeiul art. 68 alin.(l), alin.(5) gi (6) din Codul electoral nr.l38l|997, pct.49 din
Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscriplie, aprobat prin hotarirea
Comisiei Electorale Centrale nr.l702 din 19 iunie 2018, gi pct.7, pct.9 subpct. l), pit.t3 gi pct.l5
din Regulamentul privind statutul observatorilor gi procedura de acreditare i acestora, aprobat prin
hotdrirrea CEC nr.332 din 24.10.2006, Consiliul electoral al circumscripfiei electorale ordgenegti
Cupcini nr.l6l2,raionul Edine!, h o t dr d g t e:

l.

Se acrediteazd.in calitate de observatori nalionali 6 persoane din partea Partidului Acliune gi
Solidaritate, in vederea monitorizdrii alegerilor locale noi din 21 noiembrie 202I, conform
anexei.

2. in activitatea lor persoanele acreditate

se vor cdlintzi de Constitulia Republicii Moldova, de
Codul electoral, de Regulamentul privind statutul observatorilor gi p.o."duru de acreditare a
acestora, aprobat prin hotdrinea CEC nr.332 din24.10.2006, precum gi de tratate internalionale
lacare Republica Moldova este pafte.

3.

Prczenta hotirire intrd in vigoare la data adoptdrii gi se aduce la cunogtinld publica.

ului
rip{ie

Natalia STANI$OR

liului
electoral de circumscrip{ie

Nina LITVINA

+s

Anexd

ini nr. 41
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h;#9

LISTA

persoanelor acreditate din partea Partidului Ac{iune
in vederea monitorizirii alegerilor locale noi din 21 noiembrie202l

Nr.
d/o

Numele

Prenumele

Se(ia de votare

I

Urzicd

Marina

Cupcini nr.1619

2.

Pancenco

Parascovia

Cupcini

nr.l6lI0

3.

Severin

Gheorghe

Cupcini

nr.16lll

4.

Veriga

Dumitru

Cupcini nr.16/12

5,

Pelin

Ion

6.

Tatarciuc

Aliona

Cupcini nr.16113
(Chetrosica Veche)
Cupcini nr.16l14

(Chiurt)

