
  Republica Moldova                            Республика Молдова   

   CONSILIUL                 СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                    МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                    
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr.  

din 2018 

Proiect 

Cu privire la inaintarea candidaturilor pentru  

constituirea Consiliilor electorale ale circumscripţiilor  

uninominale, nr. 9, 10, mun. Bălţi 

 

În conformitate cu prevederile Legii RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI 

din 28.12.2006, art. 28 alin. (5) din Codul Electoral nr. 1381 din 21.11.1997, în baza Hotărîrii 

Parlamentului Republicii Moldova nr. 197 din 27.07.2018 ”Privind stabilirea date pentru 

alegerea Parlamentului” prin care a fost stabilită data de 24 februarie 2019 pentru desfăşurarea 

alegerilor parlamentare, Hotărîrii Guvernului RM nr. 970 din 15.11.2017 ”Cu privire la 

aprobarea circumscripțiilor uninominale permanente”, pct. 7 subpct. 1 din Hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1702 din 19.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea 

consiliului electoral de circumscripție, în conformitate cu scrisoarea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 8/2812 din 31.10.2018 și în scopul constituirii consiliilor electorale de circumscripție 

uninominale nr. 9, 10, mun. Bălți –  

Consiliul municipal Bălți DECIDE: 

1. Se inaintează candidaturile pentru constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei 

uninominale nr. 9, mun. Bălţi: 

1.1. în calitate de membri: 

 Irina Serdiuc, secretar al Consiliului municipal Bălți; 

 Ludmila Dovgani, șef al Secției administrație public locală. 

1.2. în calitate de membri supleanţi: 

 Diana Rosipanu, specialist principal al Direcției de colectare a impozitelor și 

taxelor locale; 

 Ina Guțalova, specialist principal al Direcției de colectare a impozitelor și taxelor 

locale. 

2. Se inaintează candidaturile pentru constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei 

uninominale nr. 10, mun. Bălţi: 

2.1. în calitate de membri: 

 Olga Savciuc, specialist principal al Serviciului audit intern; 

 Ludmila Derevenco, inspector de specialitate în organele administraţiei publică 

locală, Secție relații cu publicul. 

2.2. în calitate de membri supleanţi: 

 Marina Gumennaia, specialist principal al Secției administrație public locală; 

 Igor Chișlari, specialist principal al Direcției de colectare a impozitelor și taxelor 

locale. 

3. Secretarul Consiliului municipal Bălţi dna Irina Serdiuc să expedieze prezenta decizie în 

adresa Comisiei Electorale Centrale. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru drept şi disciplină. 

 

Preşedintele şedinţei a XIV      

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi        

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului municipal Bălţi                 Irina Serdiuc 

  



 
  



 


