
 

Anexa nr. 7 

                           la Regulamentul privind întocmirea, administrarea, 

 difuzarea și actualizarea listelor electorale,  

aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2674 din 25 septembrie 2014 
 

 

ACT  

nr. __________  din ____________________ 

de transmitere-recepţionare a listelor electorale 

 

          Prezentul act de transmitere-recepţionare este întocmit în conformitate cu prevederile art. 

39 alin. (9) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și ale  Regulamentului privind 

întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea CEC 

nr. 2674 din 25 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare.  

         OBIECTUL actului constituie transmiterea-recepţionarea listelor electorale de bază, care 

cuprind cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot conform informaţiei extrase din Registrul de 

stat al alegătorilor,  în ______ exemplare, a formularelor listelor electorale suplimentare în ____ 

exemplare și a formularelor listelor electorale pentru votarea la locul aflării în ____ exemplare. 

        PĂRŢILE actului sînt:   

Comisia Electorală Centrală, reprezentată de ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                           (numele, prenumele, funcţia deținută)  

 

           și _______________________________________, reprezentat de ________________                                          

       
____________________________________________________________________________________________________________________  

             (numele, prenumele, funcţia deținută)  

         Conform actului de transmitere-recepţionare, reprezentantul Comisiei Electorale Centrale 

TRANSMITE cu titlu gratuit, iar  reprezentantul APL de nivelul II RECEPȚIONEAZĂ:  

               liste electorale de bază, _____ exemplare pentru   _______ primării; 

    liste electorale de bază, în _____ exemplare pentru  ______ secții de votare;  

    liste electorale de bază, în _____ exemplare pentru  ______ secții de votare din afara    

    țării; 

    formulare ale listelor electorale suplimentare ______ file; 

    formulare ale listelor electorale pentru votarea la locul aflării _____ file. 

 

         Prezentul act este întocmit în 2 exemplare şi este însoţit de Declaraţia de confidenţialitate  şi 

liste electorale.  

 

A transmis: 

 

Comisia Electorală Centrală 

 

__________________________ 
                         (semnătura) 

 

 

 

A recepţionat: 

 

           __________________________________ 

 

            _________________________________ 
                                                                (semnătura) 

                                                                                

 



 

Anexă la  

 

Actul nr._______ din ____________ 

 

de transmitere-recepționare a listelor electorale 

 

 

DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE  

 

__________________________                          
                 (ziua, luna, anul )                                                                                    

 

          În conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter 

personal şi Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă 

de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 

informaţionale de date cu caracter personal,  

 

subsemnatul/a 

_____________________________________________________________________________ 
  (numele, prenumele, funcţia deţinută în cadrul consiliului municipal/raional/UTA Găgăuzia) 

_____________________________________________________________________________, 

 

confirm că sînt familiarizat/ă cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 referitoare la dreptul de 

acces la datele cu caracter personal, condiţiile de bază pentru prelucrarea, stocarea şi utilizarea 

acestora şi mă angajez să respect întocmai normele legale, să păstrez în deplină confidenţialitate 

datele din listele electorale, să nu le dezvălui terților și să nu le utilizez în alte scopuri decît cele 

stabilite de Codul electoral, nici după încetarea activităţii care presupune accesul la aceste 

informaţii. 

         Sînt conştient/ă că, în cazul în care voi încălca prevederile prezentei declaraţii şi ale 

legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, voi purta răspunderea prevăzută de 

legislația în vigoare. 

 

 

__________________________________ 
                                                                                         (semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


