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1. Comisia do organi/arc a alegerilor reeloiiilui ASliM (In eonliniiare ( ’omisia) a Ibsl eoiisliluiin la 

a C? membri. Preşedintele, secretarul Comisiei şi membrii mi Cost a|)roba|i la şedinţa CDSI din

2. Au fost coiirirmaţi in calitate de observatori ai eoneurenţilor electorali In biroul electoral din partea;

û y compuneiiţa 

......  2 ( ) / /

a) până în ziua votării contestaţii au parvenit din partea: alegătorilor . concurenţilor electorali

ncîmputcrnicitc referitoare la; -----------------------------  -----------------  - --------

altor subiecţi/persoane

b) în ziua votării contestaţii au parvenit din partea alegătorilor (D  . concurenţilor electorali C J  . altor subiecţi/persoane 

ncîmputcrnicitc referitoare

în urma examinării contcstaţiilor/ccrerilor depuse, Comisia a întreprins următoarele măsuri:

a adoptat hotărîri C )  (opinii separate) asupra a contestaţii, prin care ( J  contestaţii au fost admise integral; CJ)

parţial;

o _  respinse ca neîntemeiate; 

y  a răspuns prin scrisoare la (D  contestaţii;

y  a remis j j  contestaţii spre examinare, conform competenţei (ministerul Educaţie);

y  a restituit O  contestaţii, ca fiind depuse de persoane ncîmputcrnicitc şi/sau fiindcă au vizat aspecte ce nu constituie obiectul unei 

contestaţii.

4. în ziua votării localul de votare s-a deschis la ora no.
5. La deschiderea localului de votare au participat (total) fp _____ (persoane);

a) membri ai Comisiei______ ^2______ (persoane);

b) reprezentanţi ai candidaţilor (observatori ai concurenţilor electorali) (persoane);

6. în ziua alegerilor au fost absenţi _ O  _ membri ai Comisiei (se cnumeră persoanele şi motivul absenţei) ~

7. Pe parcursul votării ordinea a fost (nu a fost) încălcată (sc înscriu încălcările şi măsurile întreprinse pentru înlăturarea lor)

8. Localul de votare a fost închisă la ora (o . ■

9. La procedura numărării voturilor au participat: membri ai Comisiei f?

au asistat: reprezentanţi (observatori ai concurenţilor electorali) din partea:

10. Numărul de alegători înscrişi în lista electorală de bază Ia momentul deschiderii votării este de .

11. Solicitări şi contestaţii privind neincluderea/excluderea alegătorului din lista electorală de bază au parvenit de la subiecţi interesaţi.

12. în urma modificărilor şi actualizărilor efectuate de către membrii Comisiei, numărul de alegători înscrişi în lista electorală de bază 

constituie A 6 A .

13. Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor a fost întocmit în v3 exemplare care au fost semnate de 6 membri ai 

Comisiei.

^c,A|;^^^^^ţrezentul raport se anexează contestaţiile şi hotărârile (opiniile separate) adoptate pe marginea acestora (după caz).

SERVI'

.Şi

Preşedinţ^e;^  ̂Comisiei
_____rectorului ASEM

pESECRETf
L.Ş.

fţtrf Comisiei
^^dcra1Î!§ere a rectorului ASEM

semnătura

Comentariile şi completările la raport făcute de către membrii Comisiei se anexează (după caz) 

Data întocmirii raportului ^  _________20

Igor MELNIC
numele, prenumele

Diana BRAGOI
numele, prenumele


