
ALEGERILE LOCALE GENERALE
din 05 IUNIE 2011

CONSILIUL ELECTORAL 
AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE MUNICIPALE

 CHIŞINĂU nr. 1

HOTĂRÂRE 
                                                                                                               Nr. 155
din  30. 05. 2011

cu privire la modificarea listei candidaţilor la funcţia de consilier în Consiliul 
municipal Chişinău din partea Blocul Electoral „Forţa a treia”

În data  de  27  mai  2011,  la   Consiliul  Electoral  al  Circumscripţiei  electorale 
municipale Chişinău nr. 1, a fost  depus un demers prin care  Blocul Electoral „Forţa a 
treia” solicită modificarea listei candidaţilor la funcţia de consilier şi anume:
- poziţia nr.2, Beleuţă Andrian, va fi pe poziţia nr.7;
- poziţia nr.3, Bîrsan Vitalei, va fi pe poziţia nr.8;
- poziţia nr.4, Gugea Vadim, va fi pe poziţia nr.2;
- poziţia nr.5, Raischi Nicolae, va fi pe poziţia nr.3;
- poziţia nr.6, Cojocari Serghei, va fi pe poziţia nr.4;
- poziţia nr.7, Ursu Tatiana, va fi pe poziţia nr.5;
- poziţia nr.8, Kaigorodov Anatoli, va fi pe poziţia nr.10;
- poziţia nr.10, Cuzneţov Alexandru, va fi pe poziţia nr.6;
- poziţia nr.13, Didenco Natalia, va fi pe poziţia nr.20;
- poziţia nr.15, Cojocaru Dumitru, va fi pe poziţia nr.23;
- poziţia nr.16, Luchianciuc Alexandr, va fi pe poziţia nr.24;
- poziţia nr.17, Bondarciuc Nicolae, va fi pe poziţia nr.13;
- poziţia nr.18, Gonţa Constantin, va fi pe poziţia nr.26;
- poziţia nr.19, Volcu Irina, va fi pe poziţia nr.15;
- poziţia nr.20, Medvedev Alexandra, va fi pe poziţia nr.17;
- poziţia nr.21, Kuciuk Valeriu, va fi pe poziţia nr.27;
- poziţia nr.22, Leşan Elena, va fi pe poziţia nr.28;
- poziţia nr.23, Romaşco Ivan, va fi pe poziţia nr.29;
- poziţia nr.24, Verlan Svetlana, va fi pe poziţia nr.32;
- poziţia nr.26, Solovei Veaceslav, va fi pe poziţia nr.16;
- poziţia nr.27, Dumbravă Marian, va fi pe poziţia nr.33;
- poziţia nr.28, Nica Dina, va fi pe poziţia nr.34;
- poziţia nr.29, Baca Ana, va fi pe poziţia nr.35;
- poziţia nr.30, Deseatnicova Ecaterina, va fi pe poziţia nr.36;
- poziţia nr.31, Rodvan Constantin, va fi pe poziţia nr.37;
- poziţia nr.32, Cojocaru Denis, va fi pe poziţia nr.18;
- poziţia nr.33, Iordanova Natalia, va fi pe poziţia nr.38;
- poziţia nr.34, Stroievici Veaceslav, va fi pe poziţia nr.39;
- poziţia nr.35, Colesnic Andrei, va fi pe poziţia nr.40;
- poziţia nr.36, Andreeva Liudmila, va fi pe poziţia nr.41;



- poziţia nr.37, Mazurenco Vladimir, va fi pe poziţia nr.42;
- poziţia nr.38, Corsunov Roman, va fi pe poziţia nr.43;
- poziţia nr.39, Izman Anatolie, va fi pe poziţia nr.44;
- poziţia nr.40, Munteanu Andrei, va fi pe poziţia nr.45;
- poziţia nr.41, Terzi Ivan, va fi pe poziţia nr.19;
- poziţia nr.42, Mustea Margareta, va fi pe poziţia nr.21;
- poziţia nr.43, Brili Maxim, va fi pe poziţia nr.46;
- poziţia nr.44, Capaţina Veronica, va fi pe poziţia nr.30;
- poziţia nr.45, Mocanu Eugeniu, va fi pe poziţia nr.22;
- poziţia nr.46, Grama Ana, va fi pe poziţia nr.31;

Conform art.  46,  alin.(6)  din  Codul  Electoral  urmează  a  fi  efectuată  modificarea 
solicitată.

CONSILIUL  ELECTORAL  AL  CIRCUNSCRIPŢIEI  ELECTORALE 
MUNICIPALE CHIŞINĂU nr.1

HOTĂRĂŞTE:

Se modifică lista candidaţilor la funcţia de consilier în Consiliul  municipal Chişinău 
din partea Blocul Electoral „Forţa a treia”:
- poziţia nr.2, Beleuţă Andrian, va fi pe poziţia nr.7;
- poziţia nr.3, Bîrsan Vitalei, va fi pe poziţia nr.8;
- poziţia nr.4, Gugea Vadim, va fi pe poziţia nr.2;
- poziţia nr.5, Raischi Nicolae, va fi pe poziţia nr.3;
- poziţia nr.6, Cojocari Serghei, va fi pe poziţia nr.4;
- poziţia nr.7, Ursu Tatiana, va fi pe poziţia nr.5;
- poziţia nr.8, Kaigorodov Anatoli, va fi pe poziţia nr.10;
- poziţia nr.10, Cuzneţov Alexandru, va fi pe poziţia nr.6;
- poziţia nr.13, Didenco Natalia, va fi pe poziţia nr.20;
- poziţia nr.15, Cojocaru Dumitru, va fi pe poziţia nr.23;
- poziţia nr.16, Luchianciuc Alexandr, va fi pe poziţia nr.24;
- poziţia nr.17, Bondarciuc Nicolae, va fi pe poziţia nr.13;
- poziţia nr.18, Gonţa Constantin, va fi pe poziţia nr.26;
- poziţia nr.19, Volcu Irina, va fi pe poziţia nr.15;
- poziţia nr.20, Medvedev Alexandra, va fi pe poziţia nr.17;
- poziţia nr.21, Kuciuk Valeriu, va fi pe poziţia nr.27;
- poziţia nr.22, Leşan Elena, va fi pe poziţia nr.28;
- poziţia nr.23, Romaşco Ivan, va fi pe poziţia nr.29;
- poziţia nr.24, Verlan Svetlana, va fi pe poziţia nr.32;
- poziţia nr.26, Solovei Veaceslav, va fi pe poziţia nr.16;
- poziţia nr.27, Dumbravă Marian, va fi pe poziţia nr.33;
- poziţia nr.28, Nica Dina, va fi pe poziţia nr.34;
- poziţia nr.29, Baca Ana, va fi pe poziţia nr.35;
- poziţia nr.30, Deseatnicova Ecaterina, va fi pe poziţia nr.36;
- poziţia nr.31, Rodvan Constantin, va fi pe poziţia nr.37;
- poziţia nr.32, Cojocaru Denis, va fi pe poziţia nr.18;
- poziţia nr.33, Iordanova Natalia, va fi pe poziţia nr.38;
- poziţia nr.34, Stroievici Veaceslav, va fi pe poziţia nr.39;
- poziţia nr.35, Colesnic Andrei, va fi pe poziţia nr.40;



- poziţia nr.36, Andreeva Liudmila, va fi pe poziţia nr.41;
- poziţia nr.37, Mazurenco Vladimir, va fi pe poziţia nr.42;
- poziţia nr.38, Corsunov Roman, va fi pe poziţia nr.43;
- poziţia nr.39, Izman Anatolie, va fi pe poziţia nr.44;
- poziţia nr.40, Munteanu Andrei, va fi pe poziţia nr.45;
- poziţia nr.41, Terzi Ivan, va fi pe poziţia nr.19;
- poziţia nr.42, Mustea Margareta, va fi pe poziţia nr.21;
- poziţia nr.43, Brili Maxim, va fi pe poziţia nr.46;
- poziţia nr.44, Capaţina Veronica, va fi pe poziţia nr.30;
- poziţia nr.45, Mocanu Eugeniu, va fi pe poziţia nr.22;
- poziţia nr.46, Grama Ana, va fi pe poziţia nr.31;

1. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele                                                                                 

Consiliul Electoral al Circumscripţiei 

Electorale municipale Chişinău                                                 Iulian BALAN 

Secretarul                                                                                    

Consiliul Electoral al Circumscripţiei

Electorale municipale Chişinău                                                 Victor PERŢU


