
ALEGERILE LOCALE GENERALE DIN 20 OCTOMBRIE 2019

C ONSILIUL ELE C TOI4! 4L CIRC UMS CRIPTIEI ELE C TORALE
SATE S C ELTZAVET A nr. 2 I 1

PROCES-VERBAL nr. I

ora // ^.4_
al gedinlei consiliului electoral d e circumscripJie

Membrii consiliului electoral de circumscripfie:
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Prezenli

Numele,
Ia qedinf6:

prenumele
membri;q

membri
4UL(

ORDINE ADE ZI:

I' Alegerea comisiei de numdrare a voturilor pentru efectuarea alegerii prin vot secret apreqedintelui, vicepre$edintelui gi secretarului consi]iului electoral de 6ircumscriptie.2' lnantarea candidaturilor.pentru iun.iiu a. pr.q"oi"t.;i;;;ili"l"i ili.# olt.Lu-r.ripJie.3' inaintarea candidaturil;t t;;; ?unclia de vicepregedinte al consiliului electoral decircumscriplie. ' : '---

4' Inaintarea candidaturilor pentru funcfia de secretar al consiriurui electoral de circumscripfie.5-. Organizarea gi desfdqurarea alegerii prin vot secret.
6' Despre rezultatele alegerii preledintelui, vicepregedintelui gi secretarului consiliului electoralde circumscriplie.

l's-A EXAMINAT: "Alegerea comisiei de numdrare a voturilor pentru efectuarea alegerii prinvot secret a pregedintelui, vicepregedintelui gi secretarutui cBCn sdtescEliz,aveta 211".

7/t

lor consiliului

numele, prenumele

1.1. S.A AUDIAT:
a propus constituirea



comisiei de numdrare a voturilor alc[tuite din _ persoane:(? ^ 
{p-q- -.y' zu

e ruercuviNrur: 4>6'*
numele, prenumele

S-A DECIS: Se constituie comisia de numirare a voturilor alcdtuitd din g persoane.

AU VOTAT :

,,Pentru" ,,Contra" a ,,Abfinere" o
1'2'S-A AUDIAT: a propus sd fie ales preqedinte alcomisiei 

numere, prenumeren
de numdrare a voturilor

-numele,prenumele 

-

AU LUAT CUVINTUL:

S-A DECIS: Se alege comisia de numlrare a voturilor in urmdtoarea componen{[:

Preqedinte al comisiei de numdrare a voturilor brb &2a ,rr/n rn
Membri ai comisiei % r*e/

numele, prenumele

(n continuare gedinla este condusd de presedintele comisiei de numdrare a voturilor.)

ro:,,tnaintareacandidaturilorpentrufunc!iadepregedintealCECEsdtescElizaveta nr. 2ll".

S-A AUDIAT, u nrop* introducerea in buletinul
numele, prenumele

de vot pentru alegerealrregedinteluiponsiliului electoral urmdtoarea candidatura (urm6toarele
candidaturi) -''^- I/2..42'L

rejTrenumete

S-A DECIS: Se introduc ?n buletinul de vot pentru alegerea-prcqedintelui consiliului electoral
t./ /./. /urmdtoarele candidaturi t

,a 
numeta

(n,^ Z. .,{/e-*b(-/ -

h>6 zo
numele, prenumele



3. S-A EXAMINAT: "Inaintarea candidaturilor pentru funclia de vicepregedinte al CECE
s. Elizaveta ru.217".

S-A AUDIAT, /l'C l+ 4. a propus introducerea in buletinul de vot pentru
numele, prenumele

alegerea vicepreqedintelui consiliului e,lectoral urmdtoarea candidaturd (urmdtoarele candidaturi)

Un.g 4P-oat6-

Crcr-rcrl-c

urmStoarea cand id aturl (urmdtoarele

candidaturi)

numele. orenumele

z/oov
S-A DECIS: Se introduc in buletinul de vot pentru alegerea vicepregedintelui consiliului
etectorat urmdtoarcIe cafrdatu*: 

, /y'bo 4u
fonn/u" ""'%tt"

4. S-A EXAMINAT: "inaintarea candidaturilor pentru func(ia de secretar al CECE s. Elizaveta
nr. 2lI".

S-A AUDIAT: ,/bzo. hJazv a propus introducerea in buletinul

de vot pentru alegerea
numele, prenumele

secretarului consiliului electoral

,..44r-rz 4zru
numele, prenumele

S-A DECIS: Se introduc in buletinul de vot pentru alegerea secretarului consiliului electoral
u' utou'"le candidatun: 

/a"l?nc,'"- 4oz.t=-
--+- . numele, Prenumele/eku A

5. S-A ExAn4lNAIz"Organizarea alegerii prin vot secret".

(Se confecJioneazd buletinele de vot, se sigileazd urna de vot.
Se pregitesc plicurile in care se vor pune buletinele dupd numirarea voturilor.

Pregedintele comisiei de numdrare a voturilor anunt6 inceperea procesului de votare.)

6. S-A EXAMINAT: "Despre rezultatele alegerii preqedintelui, vicepJegedintelui qi secretarului
CECE sdtesc Elizaveta nt.2lI".

6.LS-A AUDIAT: Preqedintele comisiei de numdrare a voturilor &rb* U-, /hUA--w
Pentru alegerea prin vot secret a pregedintelui consiliului
buletine. Dup6 deschiderea umei de vot s-au numdrat C

electoral au fost eliberate ?

Rezultat 4L6ot ,,PenIru" / ;

buletine.

numete, tr:

aa,d('2',t /nta ,,Pentru" L .
y' numele, prenumele

Conform rezultatelor numdrdrii voturilor, preqedinte al CECE sdtesc Eluaveta nr.2l1 este ales



S-A AVDIAT: Pregedintele comisiei de numdrare a voturilor

Pentru alegerea prin vot secret a vicepreqedintelui consiliului electoral
buletine. Dupd deschiderea umei de vot s-au numdrat f buletine.

au fost eliberateP

vrturt?fr"uoldntkn4Lt&o,,pentru,, 
) ;

n numele, prenumele

Cu.n" 't c ,/4alb ,,pentru,,_gL
numele, prenumele

Conform rezul
ales

s-A AUDIAT: Pregedintele comisiei de numdrare a voturilor hrba zu rc/e*t
nurnete, prenun'tele

Pentru alegerea prin vot secret a secretarului consiliului electoral au
buletine. DupE deschiderea umei de vot s-au numdrat -P buletine.

fost eliberate 3

*" "ut"':)tjiL, . .o 
,,pentru,,

numele, prenumele

/n/o' f'r ,,Pentruo'
numele, prenumel6

9;

al CECE s[tesc Elizaveta nr.2ll este ales

%zX f= y-za
numete, prenumele

vicepreqedinte al CECE sdtesc Elizaveta nr. 2ll este
Za./

numele, prenurnele

Conform rezultatelor n

Pregedintele comisiei
de numirare a voturilor

Mernbrul comisiei

Membrul comisiei

6ii voturilor,'-ue '@Zt'o

/l

v
numele, prenumele


