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DECIZIANT.5/I1
din 03 septembrie 2020
Cu privire la propunerea candidaturilor membrilor
Consiliului electoral al circumscripliei electorale

raionale Orhei

in temeiul afi'43:.alin.(2),al Legii nr.436-xYl din
28 decembrie 2006 privind administralia
public[ loca16, cu modificirile gi corirpletdrile ulterioari,
un.10 11g-126 Codul Administrativ
nr'116120r8 att'28 alin' (5) din codul electoral
nr.1381 din2l noiembrie 1997, cumodificdrile qi
completdrile ulterioare ,inbazaHot6rarii Parlamentului
R. Moldova nr.65 din 2r,05.2020, in scopul
organizdrii qi desfEqurdrii alegerilor Preqedintelui
n.fuull.ii Moldova din 01 noiembrie 2020,
Consiliul raional Orhei DECIDE
DECIDE.

1'

Se propun comisiei Electorale centrale candidaturi
le d,e bazd, qi de rezervd pentru
constituirea consiliului electoral al circumscripliei
electorale raionale orhei, conform
anexei nr.1.

2'

Secretarul Consiliului raional va remite d,eciziain
cauzdComisiei Electorale centrale in
termenii stabilili.

3'

Prezenta Decizie. se include in Registrul de Stat
al actelor locale, cu drept de atac

in
Judecdtoria orhei in termen de 30 zile de lapublicare
in conoiliile codului Administrativ

4' Secretarul consiliului raional dl S. caraman, comisia consultativd de specialitate
administralie publici gi drept (pregedinte ana s.utanouuj
prezentei decizii.
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