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DECIZIA nr.3/3
din02 septembrie 2020

Cu privire Ia desemnarea candidaturilor inaintate de
Consiliul raional in cadrul Consiliului Electoral al
Circumscripfiei Electorale Teleneqti
pentru desflqurarea alegerilor preziden{iale din 01.11. 2020
Examindnd circulara Comisiei Electorale Centrale nr. CEC * 812599 din 18.08. 2020
privind desemnarea candidaturilor din partea Consiliului raional pentru a fi membri in
cadrul Consiliului Electoral de Circumscriplie Teleneqti, in conformitate cu art.28 alin. (5)
al Codului Electoral al R. Moldova, nr.138111997, pct.7 (1) din Regulamentul privind
activitatea consiliului electoral de circumscrip{ie aprobat prin Hotdr6rea Comisiei Electorale
Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018 qi pct. 6 din Programul calendaristic pentru rcalizarca
ac{iunilor de organizare qi desfEEurare a alegerilor pentru funclia de Preqedinte al Republicii
Moldova din 01.11.2020 aprobat prin HotSr6rea Comisiei Electorale Centrale nr. 4103 din
15 august 2020, lindnd cont de avizvl pozitiv al comisiei consultative pentru probleme de
administra{ie public6, in temeiul art. 43 al. (2) qi 46 (l) al Legii nr. 43612006, privind
Administra[ia Public d Locald, Consiliul Raional,

DECIDE:
Se desemneazd din partea Consiliului raional pentru constituirea Consiliului
Electoral al Circumscrip{ie Electorale Teleneqti (in continuare CECE) in scopul organizdrii
;i desfr;urdrii alegerilor preziden{iale din 01 .11.2020 , urmdtoarele persoane:
a) Sergiu Lazdr - secretarul Consiliului raional Teleneqti;
b) Nicolae Nastas - secretarul Consiliului ordqenesc Teleneqti.

l.

2. Se desemneazd din partea Consiliului raional in calitate de membri de rezervl in
cadrul CECE, urmdtoarele persoane:
a) Nadejda Nichifor- qef al Serviciului Raional Arhivd.
b) Victoria Pleqca- contabil - qef, Direclia Finanfe;

3. Secretarul Consiliului raional va informa de indatd Comisia ElectoralS Centrald
despre prevederile prezentei Decizii Ei datele generale ale persoanelor desemnate (conform
prevederilor anexei).
4. Controlul asupra executirii prezentei Decizii se pune in seama Pre;edintelui

raionului.
5. Prezenta decizie trmeazd a fi adusd la cunoqtinfa titularilor funcfiilor vizate, se
publicI pe site-ul rvwrv.telenesti.r! d , inclnsiv
informativ,rMonitorul de
TeleneEti" qi intrd in vigoare la data includerii i
I actelor locale.
Preqedintele qedin(ei

Secretarul Consiliului raional
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