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HO'TARIRE
cu privire la cererea de inregistrare a grupului de ini{iativi pentru sus{inerea

dlui Ghennadi Russu , candidat la func{ia de primar al oragului Cupcini

d,in ,,l2" octombrie 2021 nr. 6

La data de 12 octombrie 2021, dlui Ghennadi Russu, a depus cererea privind
inregistrarea grupului de initiativi pentru suslinerea sa in calitate de candidat la functia de
primar al oragului Cupcini, insolitd de urmdtoarele documente:

l. Procesul-verbal al gedin{ei aduniriide constituire a grupului de initiativd pentru
sus{inerea candidatului la funclia de primar al oragului Cupcini.

2. Lista membrilor grupuluide iniliativd.
3. Copia de pe actul de identitate al candidatului.

Potrivit procesului-verbal, la data de 12 octombrie 2021, a avut loc sedinta de
constituire a grupului de iniliativd pentru sustinerea candidatului la funclia de primar al
oragului Cupcini, iar in calitate de conduc[tor al grupului de iniliativd a fost ales dnul Zadacin
Sergiu. 

^

In cadrul examindrii listei membrilor grupului de iniliativa pentru suslinerea dlui
Ghennadi Russu in calitate de candidat la l'unc{ia de primar, s-a stabilit cd cele l0 de persoane
propuse in calitate de membri ai grupului de iniliativd intrunesc cerin{ele legale pentru
inregistrare.

Examinind celelalte documentele prezentate, consiliul electoral de circumscripfie
constatd ci acestea au fost intocmite cu respectarea cerinlelor legale stabilite in acest sens.

intemeiul arL.29.arL.46,art.49,art. l38dinCodul electoral nr.1381/1997 gi pct.23,
pct.25 din Regulamentul privind particularitdtile de desemnare gi inregistrare a candidalilor la
alegerile locale, aprobat prin hotdrirea Comisiei Electorale Centrale nr.258412019. Consiliul
electoral al circumscriptiei electorale h ot a rdg te:

1. Se inregistreazd grupul de iniliativd in numdr de 10 persoane (conform anexei),
pentru colectarea semndturilor in vederea susfinerii in calitate de candidat a dlui Ghennadi
Russu la func{ia de primar al oraqului Cupcini.

2. Se confirmd in calitate de conducdtor al grupului de initiativd dnul Zadacin Sergiu.
3' Prezenta hotdrire intra in vigoare Ia data adoptdrii ;i se aduce la cunoqtin{a publicd.

consiliului

igcumscrip{ie

iului

Natalia STANI$OR

umscrip{ie Nina LITVINA



hotdrirea consiliu lu

LISTA
membrilor grupului de ini{iativi pentru colectarea semnrturilor

in vederea susfinerii dlui Ghennadi Russu in calitate de candidat la
funcfia de primar al ora;ului Cupcini

Anexd la

riptie nt. l6/2

l2 octombrie 2021

Nr.

d/o

Numele Prenumele

Zadacin Sergiu

2 Ermolina Tatiana

J Leurda Inna

4 Bahov lurie

5 Troian Anjela

6 Mocati Anatolie

7 Polisciuc Irina

8 Gdscd Igor

9 Tap Nicolai

r0 Strulea Vitalie


