
Anexa nr. 1 

la Instrucțiunea privind organizarea procesului de prezentare, recepționare  

și verificare a listelor de subscripție pentru inițierea referendumului  

republican, aprobată prin hotărîrea Comisiei electorale Centrale 

nr. 4526 din 4 martie 2016  

 

 

 

Subsemnații membri ai grupului de inițiativă, în număr de _________ persoane, care am colectat 

semnături ale susținătorilor referendumului republican confirmăm cele înscrise în procesul-verbal 

din „___” _______________ 20___ cu privire la totalizarea procedurii de colectare a semnăturilor, 

fapt pentru care semnăm: 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele 

Data, 

luna, 

anul 

nașterii 

Domiciliul 
Numărul 

legitimației 

de membru 

Semnătura 

       

       

       

       

       

       

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

la Instrucțiunea privind organizarea procesului de prezentare, recepționare  

și verificare a listelor de subscripție pentru inițierea referendumului  

republican, aprobată prin hotărîrea Comisiei electorale Centrale 

nr. 4526 din 4 martie 2016  

 

Notă informativă 

privind listele de subscripție care conțin semnăturile susținătorilor referendumului republican  

pe localități din cadrul __________________________________________________ 
                                         (denumirea unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea) 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea localității Numărul de liste  

de subscripție 

Numărul de semnături 

ale susținătorilor 

1.     

2.     

3.     

    

    

n.    

Total   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 

la Instrucțiunea privind organizarea procesului de prezentare, recepționare  

și verificare a listelor de subscripție pentru inițierea referendumului  

republican, aprobată prin hotărîrea Comisiei electorale Centrale 

nr. 4526 din 4 martie 2016  

 

DOSAR NR. _____/________/________ 

__________________________________________________ 
       (denumirea unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea) 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea localității Numărul de liste  

de subscripție 
Notă 

1.     

2.     

3.     

    

    

n.    

Total   

 

A PREDAT: _______________________________________           __________________ 
         (numele, prenumele membrului grupului de inițiativă)                              (semnătura) 

 

 

A RECEPȚIONAT: _______________________________________       ___________________ 
                     (numele, prenumele membrului Comisiei de recepționare)                        (semnătura) 

 

 

DATA: „_____” ___________________ 20____ 
 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 4 

la Instrucțiunea privind organizarea procesului de prezentare, recepționare  

și verificare a listelor de subscripție pentru inițierea referendumului  

republican, aprobată prin hotărîrea Comisiei electorale Centrale 

nr. 4526 din 4 martie 2016  

 

ACT  

de predare-recepționare a listelor de subscripție numerotate şi sistematizate pe unitățile 

administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi localitățile pe teritoriul cărora au fost 

colectate semnăturile și al procesului-verbal cu privire la totalizarea procedurii de colectare 

a semnăturilor susținătorilor referendumului republican  

 

Grupul de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican, înregistrat prin hotărîrea CEC 

nr. ____ din „___” ____________20___, reprezentat de: 

1. _____________________________________ 
                      (numele, prenumele, funcția) 

2. _____________________________________ 
                      (numele, prenumele, funcția) 

3. _____________________________________ 
                      (numele, prenumele, funcția) 

4. _____________________________________ 
                      (numele, prenumele, funcția) 

5. _____________________________________ 
                      (numele, prenumele, funcția) 

6. _____________________________________ 
                      (numele, prenumele, funcția)  
 

PREDĂ, iar, Comisia de recepționare, instituită prin hotărîrea CEC nr. _____ din „____” 

____________20___, reprezentată de: 

 

1. _____________________________________ 
                      (numele, prenumele, funcția) 

2. _____________________________________ 
                      (numele, prenumele, funcția) 

3. _____________________________________ 
                      (numele, prenumele, funcția) 

4. _____________________________________ 
                      (numele, prenumele, funcția) 

5. _____________________________________ 
                      (numele, prenumele, funcția) 

6. _____________________________________ 
                      (numele, prenumele, funcția) 

 

RECEPȚIONEAZĂ documentele și listele de subscripție după cum urmează: 

 



1) procesul-verbal, conținînd _____ file, întocmit şi semnat de _________ membri ai de 

grupului de inițiativă din cei _______ membri înregistrați; 

2) liste de subscripție care conțin întrebarea: „_____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________” și, după caz, proiectul de lege/extras 

din proiectul de lege „____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________” 

fiind verificate cantitativ în număr de ____________, conţinînd _________ semnături ale 

susținătorilor referendumului, numeric declarate de membrii grupului de inițiativă pe propria 

răspundere;  

3) __________ liste de subscripție neutilizate și/sau calificate drept neconforme de grupul 

de inițiativă și restituite CEC; 

4) __________ liste de subscripţie care nu fost restituite CEC de către grupul de inițiativă; 

5) alte documente _____________________________________________. 

 

Listele de subscripție în număr de _____________, care conțin ________ semnături ale 

susținătorilor referendumului, numeric declarate de membrii grupului de inițiativă, au fost 

numerotate şi sistematizate pe _________ unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, fiind 

sigilate în ______ dosare, după cum urmează: 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea unității administrativ- 

teritoriale de nivelul al doilea 
Numărul de liste  

de subscripție 

Numărul de 

semnături declarate 

ale susținătorilor 

1.     

2.     

3.     

    

    

n.    

Total   

 

Neconformități depistate la recepționare: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare, la data de „_____” _______________ 20___, 

la sediul _______________________ şi este semnat de reprezentanții părților care: 



 

AU PREDAT:        

________________________________________       _______________________ 
                                               (nume, prenume)                                                  (semnătura)   

________________________________________       _______________________ 
                                      (nume, prenume)                                                  (semnătura) 

 ________________________________________     _______________________ 
                                              (nume, prenume)                                                 (semnătura)

 ________________________________________     _______________________ 
                                             (nume, prenume)                                                (semnătura)

 ________________________________________     _______________________ 
                                            (nume, prenume)                                                (semnătura)  

 

AU RECEPȚIONAT:        

________________________________________       _______________________ 
                                      (nume, prenume)                                                (semnătura)   

________________________________________       _______________________ 
                                    (nume, prenume)                                                  (semnătura) 

 ________________________________________     _______________________ 
                                       (nume, prenume)                                                 (semnătura)

 ________________________________________     _______________________ 
                                         (nume, prenume)                                                (semnătura)

 ________________________________________     _______________________ 
                                        (nume, prenume)                                                (semnătura)  

 

AU ASISTAT: 

________________________________________       _______________________ 
                                               (nume, prenume)                                                  (semnătura)   

________________________________________       _______________________ 
                                      (nume, prenume)                                                  (semnătura) 

 ________________________________________     _______________________ 
                                              (nume, prenume)                                                 (semnătura)

 ________________________________________     _______________________ 
                                             (nume, prenume)                                                (semnătura)

 ________________________________________     _______________________ 
                                            (nume, prenume)                                                (semnătura)  

 

 

 

 

 



Anexa nr. 5 

la Instrucțiunea privind organizarea procesului de prezentare, recepționare  

și verificare a listelor de subscripție pentru inițierea referendumului  

republican, aprobată prin hotărîrea Comisiei electorale Centrale 

nr. 4526 din 4 martie 2016  

 

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ 

privind repartizarea dosarelor ce conțin liste de subscripție spre verificare și procesare de către 

membrii grupurilor de lucru și/sau operatori 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

membrului grupului 

de lucru 

Numărul 

dosarului 

primit spre 

verificare 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

restituirii 
Semnătura 

1.        

2.        

3.        

       

       

n.       

 


