
COMISIA ELECTORALA CENTRALA
A RBPUBLICII MOLDOVA

CONSILruL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE

ORA$ENE$TI CUPCINI nr. 16/2, RAIONUL EDINET

ALEGERI LOCALE NOI
21 noiembrie202l

HOTANANN
cu privire la stabilirea ordinii de inscriere a concuren{ilor electorali in buletinul de vot la

alegerile locale noi din 21 noiembrie202l

31 octombrie 2021 nr.27

in baza proceselor-verbale nr.3 din 12 octombrie 202I, cu privire la tragerea la sorli in

vederea determin6rii ordinii de inscriere a concurenlilor electorali in buletinul de vot, nr.6 din 18

octombrie 2021 qi nr,8 din 20 octombrie202l, cu privire la ordinea de inscriere in buletinul de

vot in cadrul alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2027, intocmite dupd depunerea actelor

necesare pentru inregistrarea candidalilor la funcfia de primar 9i efectuarea,ttageii la sorfi, a

fost stabiiitd ordinea de inscriere in buletinul de vot a 4 candidali (conform anexei).

in temeiul arL29 gi art. 53 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381/1997 9i in conformitate cu

pct. 24 din Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorfi, aprobat prin hotdrirea nr.

ilZgtZOtg, Consiliul electoral al circumsripliei electorale ordgenegti Cupcini nr. 1612

hotdr6gte:

1. Se stabilegte ordinea de inscriere a candidalilor la func{ia de primar ?n buletinul de vot

pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie202l, dupd cum ttmeazd:

Numele, prenumele Formaliunea care l-a desemnat/

candidat independent

VIELNIC Nicolai Blocul Electoral al Comunistilor qi

Socialistilor

.IRZICA Boris Partidul Actiune si Solidaritate

\4AGU Ludmila indeoendent

RUSSU Ghennadi ndependent

intrd in vigoare la data adoptdrii 9i se aduce la cunoEtinla

Natalia STANISOR

2. Prczenta

subiecfilor i

Secreta

electoral de

t
Nina LITVINA



Rezultatele

ordinii de inscriere in buletinul de vot a candida{ilor

la funcfia de Primar din 
"r21" 

noiembrie 2021

Notte.ut qi data Procesului-
verbal cu Privire la ordinea

inscrierii in buletinul de vot

ut Xribuit/extras in

vederea stabilirii ordinii de

includere in buletinul de vot

Numele, Prenumele
Forma{iunea care I'a

desemnat/

candidat indePendent nr: ai" tZ octombrie 2021

MELNIC Nicolai

Blocul Electoral al

nistilor ri Sociali ilatr tz octombrie 2o2i
URZICA Boris

Partidul Acliune qi

Solidaritate
nr.O Ainlg octombrie 2021

MAGU Ludmila

*-g Oin 20 octombtie202l
RUSSU Ghennadi


