
  

         PROIECT                                      

       D E C I Z I E 
                                            mun.Hînceşti                         

din  ________ 2020                                                              nr. 04/____ 

 

Cu privire la candidaturile membrilor 

Consiliului Electoral de Circumscripţie Hînceşti 

 

În baza Demersului Comisiei Electorale Centrale, nr. CEC 8/2295 din 10 iunie 2020, 

în conformitate cu art. art. 28 alin. (1), (5) al Codului Electoral al Republicii Moldova ( nr. 

1381 din 21.11.1997), pct.7 subpct.2 din Regulamentul privind activitatea Consiliului 

Electoral de Circumscripție, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1702 din 

19.06.2018 și  pentru o bună desfășurare a Alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 

01.11.2020, în temeiul art. art. 43 alin.(2) şi  46 alin. (1) din Legea Republicii Moldova nr. 

436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul Raional Hînceşti 

DECIDE: 

 

1. Se propune Comisiei Electorale Centrale de a include în componenţa Consiliului 

Electoral de Circumscripţie Hînceşti, următoarele candidaturi din partea 

Consiliului Raional Hînceşti: 
- Elena MORARU TOMA, Secretarul Consiliului Raional Hînceşti, studii 

superioare juridice; 

- Zinaida DUBCEAC, Șef Serviciu Raional Arhivă, studii superioare în 

domeniul administrativ. 

2. Se propune Comisiei Electorale Centrale, în cazul cînd partidele şi alte organizaţii 

social-politice nu au prezentat candidaturile lor în componenţa Consiliului 

Electoral de Circumscripţie Hînceşti, de a include următoarele candidaturi din 

partea Consiliului Raional Hînceşti: 
- Victoria CĂUȘ, specialist superior (relații cu publicul), Aparatul Preșdintelui, 

studii superioare, administrația publică; 

- Ion CROITORU, șef  I.P. „Centrul Raional de Tineret Hîncești”, studii 

superioare în domeniul social. 

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Secretarului Consiliului Raional, 

dna Elena MORARU TOMA. 

            Preşedintele şedinţei                            ________________ 

                Contrasemnează: 

   Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                                     Elena MORARU TOMA 

 

Inițiat :___________________ Iurie Levinschi, Președintele raionului, 

Elaborat/Avizat:_________________ Elena Moraru Toma, Secretarul CR, 

 

 

      REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL 

HÎNCEŞTI 

 
MD-3400, mun. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126 

tel. (269) 2-20-58, fax (269) 2-20-48, 
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei 

Cu privire la candidaturile membrilor 

Consiliului Electoral de Circumscripţie Hînceşti 

 

1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului, inițiatorii şi autorii 

proiectului 

Inițiatorul proiectului de decizie este Preşedintele raionului Raionului Hîncești. Autorul 

proiectului de decizie este Secretarul consiliului Raional Hîncești. 

2. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de cadru normativ în 

vigoare 

În baza Demersului Comisiei Electorale Centrale, nr. CEC 8/2295 din 10 iunie 2020, în 

conformitate cu art. art. 28 alin. (1), (5) al Codului Electoral al Republicii Moldova ( nr. 

1381 din 21.11.1997), pct.7 subpct.2 din Regulamentul privind activitatea Consiliului 

Electoral de Circumscripție, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1702 

din 19.06.2018 

3. Scopul şi obiectivele proiectului  

În vederea executării prevederilor art.28 din Codul Electoral, consiliile locale de nivelul al 

doilea urmează să înainteze Comsiei electorale Centrale, până la data de 4 septembrie, 

candidaturile a doi membri pentru constituirea consiliului electoral de circumscripție de 

nivelul al doilea și două candidaturi de rezervă. La înaintarea candidaturilor se va ține cont 

de restricțiile prevăzute la art.28 alin.(7) din Codul electoral, conform cărora membrii 

consiliului electoral de circumscripție propuși de consiliul local nu pot fi consilieri în 

consiliile locale, deputați în Adunarea Populară a Găgăuziei și/sau membri de partid. 

Proiectul de Decizie urmărește scopul de a asigura bună desfășurare a Alegerilor 

Președintelui Republicii Moldova ce au fost stabilite pentru data de 01.11.2020 prin 

Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.65 din 21 mai 2020.  

4. Estimarea riscurilor legate de implementarea acestui proiect 

    Riscuri estimate nu sunt . 

 

5. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate după adoptarea proiectului 

 

Proiectul de decizie nr. __ din ___, 2020, Cu privire la candidaturile membrilor 

Consiliului Electoral de Circumscripţie Hînceşti nu contravine şi nu necesită modificări 

ale actelor normative în vigoare. 

 

 

                     Secretarul  

         Consiliului Raional Hînceşti                              Elena MORARU TOMA 
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