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Republica Moldova

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

HOTĂRÎRE Nr. 879  
din  25.04.2017

cu privire la constituirea Consiliului electoral al  
circumscripţiei electorale orășenești Sîngera  

nr. 1/4, municipiul Chișinău
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    În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi desfăşurare a referendumului local în orașul
Sîngera, municipiul Chișinău, din data de 21 mai 2017, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 869 din 14 aprilie
2017, precum şi în temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (3), (4) și (7) și 188 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381-XIII
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
    1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale orășenești Sîngera nr. 1/4, municipiul Chișinău, în componenţa
numerică a 5 membri. 
    2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale orășenești Sîngera nr. 1/4, după cum
urmează: 
    - Batrînu Viorica                   - psihopedagog, asistent social,
                                                   Primăria orașului Sîngera, din partea  
                                                   Consiliului orășenesc Sîngera;
    - Bordeianu Petru                  - student, temporar neangajat în 
                                                    cîmpul muncii, din partea Partidului
                                                    Comuniștilor din Republica Moldova;
    - Capațina Ion                       - licențiat în marketing și logistică,
                                                     specialist, Primăria orașului Sîngera,
                                                     din partea Consiliului orășenesc Sîngera;
    - Dologan Dmitrii                    -student, agent de comerț, SRL „Blue Shark”,
                                                    din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor
                                                     din Republica Moldova”;
    - Dovbîș Maia                         - pedagog, profesor, Liceul teoretic
                                                     „Alexandru cel Bun” din orașul Sîngera,  
                                                     din Registrul funcționarilor electorali.
    3. Secretarul Consiliului orășenesc Sîngera, municipiul Chișinău, va convoca prima şedinţă a consiliului electoral de
circumscripţie. 
    4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului consiliului, se recomandă desemnarea persoanelor cu respectarea
echilibrului de gen. 
    5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 28 aprilie 2017, secţiile de votare, iar birourile electorale ale acestora pînă la 30 aprilie
2017. 
    6. Consiliul electoral va propune, pînă la 2 mai 2017, spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau convocare
o persoană din componenţa sa. 
    7. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 3 mai 2017, Consiliul electoral va adopta hotărîrea privind
degrevarea de la locul de muncă permanent sau convocarea a cîte unei persoane din componența acestora. 
    8. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. 
 
    PREŞEDINTELE COMISIEI  
    ELECTORALE CENTRALE                                                     Alina RUSSU 
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