
                                   REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

                         D E C I Z I E               

                                                     
                                                                                                            proiect 

 
din                                    2018                                                                     nr.   

 

 

Cu  privire la candidaturile membrilor 

Consiliului electoral de circumscripţie 

Cimişlia pentru desfăşurarea 

alegerilor parlamentare  

din 24 februarie 2019 

 

 

În conformitate cu prevederile art.4(2) din Legea privind descentralitzarea 

administrativă nr.435-XVI din 28 decembrie 2006, Legea privind administraţia publică 

locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.27 alin.(4) din Codul electoral nr.1381-XIII din 

21.11.1997 și Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.197 din 2 iulie 2018 privind 

stabilirea datei pntru alegerea Parlamentului, Consiliul raional Cimişlia  DECIDE: 

 

1. A propune Comisiei Electorale Centrale să confirme în calitate de membri ai Consiliului 

electoral de  circumscripţie Cimişlia pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare din 24 

februarie 2019 candidaturile dlui Zamfirov Vladimir, șef, Direcţia agricultură şi industrie 

prelucrătoare,Consiliul raional și a dnei Lupușor Liudmila, șef, Serviciul Arhivă. 

2. A propune Comisiei Electorale Centrale candidaturile  dlui Spînu Vasile, secretarul 

Consiliului raional și a dnei Arama Elena, specialist principal, Aparatul președintelui 

raionului pentru a fi incluşi în Registrul funcţionarilor electorali.        

 3. Secretarul Consiliului, dl Vasile Spînu, va asigura prezentarea deciziei date   Comisiei 

Electorale Centrale în termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare. 

 

Preşedintele şedinţei                                                            

Secretarul Consiliului                                                       Vasile Spînu 

 

Proiect coordonat:                                                 Iovu Bivol, președintele raionului 

Avizat:                                                                  Vasile Spinu, secretarul Consiliului 

                                                                               Anatolie Casap, jurist 

Elaborat:                                                                Ghenadie Grosu, șef interimar, SAP 

 

 

 



Notă informativă 

 

 

Prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova  nr.197 din 2 iulie 2018 a 

fost stabilită data  alegerilor parlamentare, 24 februarie 2019. 

În acest context, conform prevederilor art.27 alin.4, Cod Electoral, Consiliul raional 

are dreptul să înainteze candidaturile a doi membri  ai Consiului Electoral de  

Circumscripția uninominală nr. 40, Cimișlia pentru desfășurarea alegrilor 

parlamentare din 24 februarie 2019. 

Totodată se propune a înainta și candidaturile a trei persoane pentru a fi incluși 

în Registrul funcționarilor electorali a Comisiei Electorale Centrale. 

Toate persoanele propuse dețin o experiență bogată în domeniul electoral și abilități 

profesionale pentru activitate în organele electorale. 

 

 

 

Ghenadie Grosu, șef interimar, SAP 

 


