
ALEGERILE LOCALE GENERALE
din 05 IUNIE 2011

CONSILIUL ELECTORAL 
AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE MUNICIPALE

 CHIŞINĂU nr. 1

HOTĂRÂRE 
                                                                                                               Nr. 162
din 30. 05. 2011

cu privire la modificarea listei candidaţilor la funcţia de consilier în Consiliul 
municipal Chişinău din partea Partidul Liberal Democrat dinMoldova

       În  data  de  28  mai  2011,  la   Consiliul  Electoral  al  Circumscripţiei  electorale 
municipale Chişinău nr. 1, a fost depus un demers prin care Partidul Liberal Democrat 
din  Moldova  solicită  conform  art.  46,  alin.(6)  din  Codul  Electoral  modificarea  liste 
candidaţilor la funcţia de consilier în Consiliul  municipal Chişinău şi anume: 

• Se exclude candidatura dnei Handrabura  Loreta care este poziţionat pe locul nr.5, 
se include dl Victor Roşca.

• Se exclude candidatura dl Pistrinciuc Vadim care este poziţionat pe locul nr.18 .
•
• Se exclude candidatura dl Trofim Costantin care este poziţionat pe locul nr. 27, 
      se include Roşca Eugen .
• Se include dl Cojocaru Andrei pe locul nr. 48.

a. Dna Lupu Vera care este amplasat pe locul 19 se transferă pe locul 16.
b. Dl Voloşciuc Alexei care este amplasat pe locul 39 se transferă pe locul 18.
c. Dna Talai Galina care este amplasat pe locul 23 se transferă pe locul 19. 
d. Dna Talmaci Nina care este amplasat pe locul 16 se transferă pe locul 23.
e. Dl Gangan Ion care este amplasat pe locul 44 se transferă pe locul 39.
f. Dna Crudu Ştefan care este amplasat pe locul 48 se transferă pe locul 44.

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUNSCRIPŢIEI ELECTORALE 
MUNICIPALE CHIŞINĂU nr.1

HOTĂRĂŞTE:

1. Se  modifică  lista  candidaţilor  la  funcţie  de  consilier  în  Consiliul   municipal 
Chişinău din partea Partidul Liberal Democrat din Moldova şi anume : 

• Se exclude candidatura dnei Handrabura  Loreta care este poziţionat pe locul nr.5, 
se include dl Victor Roşca.

• Se exclude candidatura dl Pistrinciuc Vadim care este poziţionat pe locul nr.18 .
•
• Se exclude candidatura dl Trofim Costantin care este poziţionat pe locul nr. 27, 
      se include Roşca Eugen .
• Se include dl Cojocaru Andrei pe locul nr. 48.



g. Dna Lupu Vera care este amplasat pe locul 16 se transferă pe locul 16.
h. Dl Voloşciuc Alexei care este amplasat pe locul 39 se transferă pe locul 18.
i. Dna Talai Galina care este amplasat pe locul 23 se transferă pe locul 19. 
j. Dna Talmaci Nina care este amplasat pe locul 16 se transferă pe locul 23.
k. Dl Gangan Ion care este amplasat pe locul 44 se transferă pe locul 39.
l. Dna Crudu Ştefan care este amplasat pe locul 48 se transferă pe locul 44.

2. 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


