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DECIZIA nr. 2/7 

din  16 mai 2019 

 

         ,, Cu privire la desemnarea candidaturilor înaintate de  

              Consiliul raional  în cadrul Consiliului Electoral al  

                            Circumscripției Electorale Telenești  

   pentru desfășurarea alegerilor locale generale  din anul 2019”  
 

          Examinând circulara Comisiei Electorale Centrale nr. CEC – 8/528 din 03.04. 

2019 privind desemnarea candidaturilor din partea Consiliului raional pentru a fi 

membri în cadrul Consiliului Electoral de Circumscripție Telenești, în conformitate 

cu art. 27 al. (4) al Codului Electoral al R. Moldova,pct. 7 (1) din Regulamentul 

privind activitatea consiliului electoral de circumscripție aprobat prin Hotărârea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018ţinând cont de avizul pozitiv 

al comisiei consultative pentru probleme soiale, în temeiul art. art. 43 al. (2), 46 (1) al 

Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind Administraţia Publică Locală,  Consiliul 

Raional,  
DECIDE: 

1. Se desemnează din partea Consiliului raional pentru a fi membri în cadrul 

Consiliului Electoral al Circumscripție Electorale Telenești(în continuare CECE), 

următoarele persoane: 

a) Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional; 

b) Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice din cadrul 

Aparatului Președintelui raionului. 
 

2. Se desemnează din partea Consiliului raional în calitate de membri de 

rezervă în cadrul CECE, următoarele persoane: 

a) Tîrsînă Nadejda –  specialist superior, Serviciul Raional Arhivă. 
b) Pleșca Victoria – contabil - șef, Direcția Finanțe; 
 

 3. Secretarul Consiliului raional va informa de îndată Comisia Electorală 

Centrală despre prevederile prezentei Decizii și datele generale ale persoanelor 

desemnate (conform prevederilor anexei). 

 4. Controlul asupra executării prezentei Decizii, se pune în seama Dnei Diana 

Manoli, Președintele raionului. 

5. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa titularilor funcțiilor vizate, 

se publică pe site-ul www.telenesti.md , inclusiv în buletinul informativ „Monitorul 

de Telenești” şi intră în vigoare la data includerii în Registru de Stat al actelor locale. 

 

     Preşedintele şedinţei                                                 Ion Țurcanu 
 

     Secretarul Consiliului raional                                  Sergiu Lazăr  
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Notă informativă  

la proiectul de decizie ,, Cu privire la desemnarea candidaturilor înaintate de  

Consiliul raional  în cadrul Consiliului Electoral al  Circumscripției Electorale Telenești  

   pentru desfășurarea alegerilor locale generale din an. 2019 

  

Oportunitatea proiectului de decizie : 

 Conform Codului electoral (art.27)Comisia Electorală Centrală, cu cel puţin 50 de zile 

înainte de alegeri, constituie consiliile electorale de circumscripţie. În cazul alegerilor parlamentare, 

prezidențiale, referendumurilor republicane şi alegerilor locale generale, candidaturile a 2 membri 

ai consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi se propun de către judecătorie sau, după caz, 

de către curtea de apel, candidaturile altor 2 membri – de către consiliile locale de nivelul doi şi 

Adunarea Populară a Găgăuziei. Candidaturile celorlalţi membri se propun de către partide şi alte 

organizaţii social-politice reprezentate în Parlament la data constituirii consiliului electoral de 

circumscripţie, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie social-politică, iar dacă nu este 

suficient, numărul rămas de membri se completează de Comisia Electorală Centrală, din Registrul 

funcţionarilor electorali.  

 Astfel oportunitateaînaintării proiectului respectiv de decizie spre examinare in cadrul 

ședinței consiliului rezidă din necesitatea delegării a 2 membri de bază și 2 membri de rezervă în 

cadrul Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Telenești care urmează a fi constituit 

pentru organizarea alegerilor locale generale planificate pentru a fi desfășurate în anul curent. 

  La înaintarea candidaților sa ținut cont de experiența acestora în calitate de funcționar 

electoral studiile superioare în domeniul juridic sau administrație publică și abstinențele acestora la 

calitatea de consilieri locali și membri de partid. 

 

 Legalitatea se regăsește în prevederile: 

 - art. 27 al. (4,5.) al Codului Electoral al R. Moldova; 

 - art. 43 al. (2), 46 (1) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind Administraţia Publică 

Locală; 

  - pct. 7 (1) din Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de 

circumscripție aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018.  

 - circulara Comisiei Electorale Centrale nr. CEC – 8/2811 din 31.10. 2018 privind 

desemnarea candidaturilor din partea Consiliului raional pentru a fi membri în cadrul Consiliului 

Electoral de Circumscripție Telenești; 

 - avizul Comisiei Consultative de specialitate. 

  

 Efectele estimate urmare a aprobării proiectului de decizie: 

- Asigurarea respectării prevederilor legale, nominalizate mai sus; 

- Eficacitatea activității Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Telenești; 

- Respectarea termenilor de prescripție dați de CEC pentru desemnarea candidaților 

membri ai CECE Telenești 

 Mijloace financiare pentru implementare 

 Pentru realizarea prevederilor prezentului proiect de decizie nu sunt necesare mijloace 

financiare suplimentare din bugetul consiliului raional.   

 

Președintele raionului    Diana MANOLI



 

Anexă 

la Decizia nr. 2/7   din 16.05.2019 

 

N

/

O 

Nume, 

prenume 

(IDNP) 

Anul 

naște

rii 

Domiciliul Studiile Profesia Locul de 

muncă 

 

Funcția 

deținută 

Date de 

contact 

Experiența în calitate de 

funcționar electoral 

Alegerile 

prezidențiale din 

30.10.2016 

Alegerile 

parlamentare din  

24.02.2019 

1. Sergiu Lazăr  

0990601350

647 

1981 or. Telenești Postuniversi

tare  

Administraț

ie Publică 

Consiliului 

raional Telenești 

Secretar al 

Consiliului 

raional 

Telenești 

Mobil: 

068344414, 

serviciu: 

025822057 

lazarsergiu818

4@yahoo.com 

Președinte al 

CECE Telenești 

Președinte al 

CECEU Telenești 

 

 

 

2. Valeriu 

Lazarenco 

2005035022

151 

1987 s. Leușeni r. 

Telenești 

Superioare Jurist Consiliului 

raional Telenești 

Specialist 

principal în 

probleme 

juridice din 

cadrul 

Aparatului 

Președintelu

i raionului 

Mobil: 

069364807, 

serviciu: 

025822793 

consiliul@tele

nesti.md 

Membru CECE 

Telenești 

Consultant 

CECEU Telenești 

 

 

 

3. Nadejda 

Tîrsînă  

2004035083

940 

1994 s. Inești r. 

Telenești 

Superioare Sociologie Consiliul raional 

Telenești 

Specialist 

superior, 

Serviciul 

raional 

arhivă  

Mobil: 

068321133, 

serviciu: 

025823825 

tirsina-

nadejda@mail.

ru 

-------- Membru CECEU 

Telenești 

4. Victoria 

Pleșca  

0981808401

942 

1978 Or. 

Telenești 

Superioare  Contabilitat

e 

Consiliul raional 

Telenești 

Contabil 

șef, Direcția 

Finanțe 

Mobil: 

069438220, 

Serviciu : 

258 23230, 

plescavictoria

@yahoo.com 

----------- ------------- 
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