
ALEGERILE LOCALE GENERALE
din 05 IUNIE 2011

CONSILIUL ELECTORAL 
AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE MUNICIPALE

 CHIŞINĂU nr. 1

HOTĂRÂRE 
                                                                                                               Nr. 161
din 30. 05. 2011

cu privire la modificarea listei candidaţilor la funcţia de consilier în Consiliul 
municipal Chişinău din partea Partidului Democrat din Moldova

       În  data  de  28  mai  2011,  la  Consiliul  Electoral  al  Circumscripţiei  electorale 

municipale  Chişinău nr.  1,  a  fost   depus  un demers  prin  care  Partidul  Democrat  din 

Moldova solicită modificarea listei candidaţilor la funcţia de consilier.

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

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUNSCRIPŢIEI ELECTORALE 
MUNICIPALE CHIŞINĂU nr.1

HOTĂRĂŞTE:

1. Candidatura dlui Grivenco Vladlen, se transferă de pe locul 10 pe locul 4 în listă;

2. Se exclude candidatura dlui Solcan Mihai de pe locul 8  în listă;

3. Se include candidatura dlui Mămăligă Ion, locul 8 în listă;

4. Candidatura dlui Filip Gheorghe se transferă de pe locul 18 pe locul 10 în listă;

5. Candidatura dlui Guriţenco Vladimir se transferă de pe locul 4 pe locul 12 în listă;

6. Candidatura dlui Covalenco Alexandru se transferă de pe 15 pe locul 13 în listă;

7. Se include candidatura dnei Chiceva Tatiana pe locul 14 în listă;

8. Candidatura dlui Petrea Gheorghe se transferă de pe locul 55 pe locul 15 în listă;

9. Candidatura dlui Usturoi Igor se transferă de pe locul 19 pe locul 16 în listă;



10. Candidatura dlui Moroşan Ion se transferă de pe locul 14 pe locul 17 în listă;

11. Candidatura dlui Coţaga Valeriu se transferă de pe locul 12 pe locul 18 în listă;

12. Candidatura dnei Martînov Elena se transferă de pe locul 17 pe locul 19 în listă;

13. Candidatura dlui Spatari Eugen se transferă de pe locul 13 pe  locul 20 în listă;

14. Se exclude candidatura dlui Dodi Nicolae de pe locul 22  în listă;

15. Se exclude candidatura dlui Solonari Ion de pe locul 23  în listă;

16. Candidatura dnei Golban Tatiana se transferă de pe locul 25 pe locul 21 în listă;

17. Candidatura dnei Jicul Galina se transferă de pe locul 24 pe locul 22 în listă;

18. Candidatura dlui Apostol Ion se transferă de pe locul 16 pe locul 23 în listă;

19. Candidatura dnei Dicusarî Diana se transferă de pe locul 20 pe locul 24 în listă;

20. Candidatura dnei Caşu Lilia se transferă de pe locul 27 pe locul 25 în listă;

21. Candidatura dlui Lîsîi Alexandru se transferă de pe locul 40 pe locul 26 în listă;

22. Candidatura dlui Puică Dragoş se transferă de pe locul 28 pe locul 27 în listă;

23. Candidatura dlui Panfile Igor se transferă de pe locul 33 pe locul 28 în listă;

24. Candidatura dlui Curtean Boris se transferă de pe locul 53 pe locul 29 în listă;

25. Candidatura dnei Chitoroga Tatiana se transferă de pe locul 29 pe locul 30 în listă;

26. Candidatura dnei Alcază Mariana se transferă de pe locul 30 pe locul 31 în listă;

27. Candidatura dlui Dragomir Ion se transferă de pe locul 26 pe locul 32 în listă;

28. Candidatura dnei Bursuc Silvia se transferă de pe locul 32 pe locul 33 în listă;

29. Candidatura dlui Tihon Roman se transferă de pe locul 31 pe locul 34 în listă;

30. Candidatura dlui Potînga Octavian se transferă de pe locul 34 pe locul 35 în listă;

31. Candidatura dlui Grosu Viorel se transferă de pe locul 45 pe locul 38 în listă;

32. Candidatura dnei Coban Marina se transferă de pe locul 41 pe locul 39 în listă;

33. Candidatura dlui Ghilaş Sergiu se transferă de pe locul 46 pe locul 40  în listă;

34. Candidatura dlui Coroi Dumitru se transferă de pe locul 38 pe locul 41 în listă;

35. Candidatura dlui Frunză Tudor se transferă de pe locul 39 pe locul 42 în listă;

36. Candidatura dlui Satirovici Alexandru se transferă de pe locul 42 pe locul 43 în 
listă;



37. Candidatura dnei Burakovski-Butnari Lilia se transferă de pe locul 52 pe locul 45 
în listă;

38. Candidatura dlui Popov Ion se transferă de pe locul 51 pe locul 46 în listă;

39. Candidatura dnei Bobeica Ioana se transferă de pe locul 43 pe locul 47 în listă;

40. Candidatura dlui Dutca Petru se transferă de pe locul 47 pe locul 48 în listă;

41. Candidatura dnei Gîrleanu Natalia se transferă de pe locul 48 pe locul 49 în listă;

42. Candidatura dluii Varzaru Veaceslav se transferă de pe locul 49 pe locul 50 în 
listă;

43. Candidatura dlui Rusnac Victor se transferă de pe locul 50 pe locul 51 în listă;

44. Candidatura dlui Nichiforciuc Eugeniu se transferă de pe locul 54 pe locul 52 în 
listă;

45. Candidatura dlui Şchiopu Constantin se transferă de pe locul 21 pe locul 53 în 
listă;

46. Candidatura dlui Răducan Ghenadie se transferă de pe locul 35 pe locul 54 în 
listă.

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


