
 

AVIZUL PĂRINŢILOR 

 

Subsemnaţii ______________________ şi  __________________________ 

(mamă) (nume, prenume)                  (tată) (nume, prenume) 

ne comunicăm acordul cu privire la înscrierea candidaturii copilului nostru   

________________________________________________                                                                                                                                                                              

(nume, prenume) 

la alegerile pentru Consiliul Local al Tinerilor _____________ ca consilier. 

 

 

Data  ___________  

 

 

Semnăturile părinţilor  ________________ 

     Tata   

________________ 

Mama 



 

PROGRAMUL ELECTORAL 

 

al candidatului .................................................. din ......................................... 

                   
(nume, prenume)

                                            
(localitatea)

 
 

pentru alegerile în Consiliul Local al Tinerilor.  

Subsemnatul ........................................................, îmi propun să obţin   

(nume, prenume) 

investirea în funcţia de membru al Consiliului Local al Tinerilor pentru a 

susţine realizarea următoarelor proiecte: (proiectele vor cuprinde denumirea, 

scopul, beneficiarii, rezultatele) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

De asemenea, voi sprijini realizarea celorlalte proiecte care vor fi aprobate 

de consiliul ales. 

 

 

 

Data .......................                                        Semnătura .......................... 



 

 

Comisia Electorală de Circumscripţie Ialoveni 

 

 

 

ACT 

 

Prin prezentul se transmite Biroului Electoral Local din _________________ 

următoarele documente: 

1. _______ buletine de vot 

2. _______ liste electorale 

3. _______ liste suplimentare  

4. 1 fomular special pentru numărarea voturilor 

 

 

......................... 

Preşedintele  

Comisiei Electorale de Circumscripţie 

............................. 

Preşedintele  

Biroului Electoral Local 

.......................... 

Secretarul  

Comisiei Electorale de Circumscripţie 

............................. 

Secretarul  

Biroului Electoral Local 

 

 

 

 

“____”_____________ 2014



MODEL 

 

 

Buletin de vot 

 pentru alegeri în  

Consiliul Local al Tinerilor 

Secţia de votare nr. _____ din ________________ 

Alege din următoarea listă de candidaţi o persoane, punînd 

semnul X în cercul din dreptul acestuia 

   

Nr. 
Candidatul:  

nume, prenume, vîrsta, ocupaţia 
VOT 

1  

 

2  

 

3  

 

 



 

 

Biroul Electoral Local _________________ 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

Prin prezentul vă informăm că pe teritoriul  __________________ locuiesc 

__________ tineri cu vîrsta între 15 – 25 ani, din care: 

1. ________ fete 

2. ________ băieţi 

3. ________ tineri cu vîrsta între 15 – 17 ani  

4. ________ tineri cu vîrsta între 18 – 25 ani 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

............................. 

Preşedintele  

Biroului Electoral Local 

 

 

............................. 

Secretarul  

Biroului Electoral Local 

 

 

......................... 

Primarul localităţii 

 

LŞ 



 

 

 

Biroului Electoral Local _________________ 

 

 

 

DEMERS 

 

În conformitate cu Codul Electoral, subsemnatul _________________, 

născut la „___” ____________ 19___, act de identitate ________________ 

cu domiciliul în localitatea ______________, solicit înregistrarea în calitate 

de candidat la funcţia de consilier în Consiliul Local al Tinerilor __________ 

care va fi ales la „___” ___________ 2014. 

În acest scop, prezint documentele necesare pentru înregistrarea 

candidaţilor: 

 programul electoral; 

 lista de subscripţie, cu cel puţin 20 persoane cu vîrsta între 15 – 30 

ani din localitate; 

 copia actului de identitate (buletin de identitate sau certificat de 

naştere) 

 CV - ul sau autobiografia 

 acordul părinţilor, pentru persoanele care nu au atins vîrsta de 18 ani. 

 

 

____________                      _______________                        ___________ 
              data                                                             numele, prenumele                                                  semnătura 



 

 

Alegeri pentru Consiliul Local al  Tinerilor _______________ 

data ............................................................... 

PROCES VERBAL 
al alegerilor pentru Consiliul Local al Tinerilor 

încheiat de Biroul Electoral Local, secţia de votare 

din ______________________ 
(localitatea) 

 

Buletine de vot Alegători Voturi exprimate 

Primite  înscrişi în liste  Valabile  

Utilizate  Prezenţi la votare  Anulate  

Rămase  În liste suplimentare 
 

 

 Total  

Anulate    

 

CANDIDAŢI ÎNSCRIŞI 
 

Nr. Nume şi prenume Voturi obţinute 
Membrii CLT aleşi 

*se va pune (+) sau (-) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

Componenţa Biroului Electoral Local 
Componen  

Nr. Nume şi prenume Semnătura 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 



 

Curriculum vitae 
  

Informaţii personale  

 
Nume / Prenume 

Adresă(e) 

Telefon(oane) 

E-mail(uri) 
 

Naţionalitate(-tăţi) 
 

Data naşterii 
 

Sex 
 

Acxtivitati 
extracurriculare / 

voluntariat 
 

 
 

 

 
 

Studii 
 

 

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) 
 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba __________            

Limba __________            

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale  
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

 

 

Permis(e) de conducere 
 

 


