
 
   COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 
 CONSILUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI ELECTORALE 

 

MUNICIPALE BĂLȚI nr. 2 

 

ALEGERI LOCALE NOI 

  
HOTĂRÎRE  

Cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot 

pentru alegerea primarului municipiului Bălți din 20 mai 2018 

 

2 mai 2018                                                                                            nr.27  

În baza proceselor - verbale nr.1, 2 pentru determinarea ordinii de înscriere a 
concurenților electorali în buletiunul de vot pentru funcția de primar al mun. Bălți în cadrul 

alegerilor locale noi din 20 mai 2018,  întocmite după depunerea actelor necesare pentru 
înregistrarea candidaţilor la funcţia de primar al mun. Bălți şi efectuarea, după caz, a tragerii la 

sorţi, a fost stabilită ordinea de înscriere în buletinul de vot a 8 candidați (conform anexei) și în 
vederea realizării în termen a acţiunilor stabilite în Programul calendaristic privind acţiunile de 
organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 

mai 2018, 

În temeiul art. 53, 141 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorţi, aprobat prin hotărîrea 
nr. 1811 din 5 august 2008 cu modificările și completările ulterioare, Hotărîrea nr. 12 din 20 
aprilie 2018 ”cu privire la constituirea comisiei de tragere la sorț” al CECEM Bălți nr.2 , 

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălți nr. 2 hotărăşte: 
 

1. Se stabileşte ordinea de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot pentru 
alegerea primarului municipiului Bălți din 20 mai 2018, după cum urmează: 

Spătaru Arina, Partidul Politic ”Platforma Demnitate și Adevăr” 

Usatîi Alexandr, Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” 

Verejanu Pavel, Partidul Politic ”Șor” 

Grigorișin Nicolai, Partidul Politic ”Partidul Nostru” 

Burlacu Sergiu, Partidul Politic ”Partidul Unității Naționale” 

Grițco Elena, candidat independent 

Guțu Simion, Partidul Politic ”Partidul Acțiune și Solidaritate” 

Topolnițki Oleg, Partidul Politic ”Ruso-Slavean din Moldova” 

  
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și se transmite spre informare Comisiei 

Electorale Centrale.   

 
Vicepreşedintele Consiliului  
electoral al circumscripţiei 
electorale municipale Bălți nr.2                 ____________                _________________ 

                                                           semnătura                                              numele, prenumele 
Secretarul Consiliului 
electoral al circumscripţiei 
electorale municipale Bălți nr.2                 ____________                    _________________ 

                                                          semnătura                                   numele, prenumele 

L.Ş.   



 

Anexă 

 la hotărîrea CECEM Bălți nr. 2  

nr. 27 din 2 mai 2018  

  

Rezultatele 

ordinii de înscriere în buletinul de vot a candidaţilor 

la funcţia de primar al municipiului Bălți din 20 mai 2018 

  

Candidatul 
desemnat 

 

Numărul atribuit/extras în 
vederea stabilirii ordinii de 
includere în buletinul de vot 

Numărul şi data procesuluiverbal cu 
privire la ordinea înscrierii în buletinul 

de vot 

 

Spătaru Arina 1 Proces-verbal al ședinței CECEM 
Bălți nr.4 din 11.04.2018 

Usatîi Alexandr 2 Proces-verbal al ședinței CECEM 

Bălți nr.4 din 11.04.2018 

Verejanu Pavel 3 Proces-verbal al ședinței CECEM 
Bălți nr.7 din 21.04.2018 

Grigorișin Nicolai 4 Proces-verbal al ședinței CECEM 

Bălți nr.7 din 21.04.2018 
Proces-verbal pentru determinarea 
ordinii de înscriere a concurenților 

electorali în buletiunul de vot nr.2 din 
21.04.2018 

Burlacu Sergiu 5 Proces-verbal al ședinței CECEM 

Bălți nr.8 din 24.04.2018 
Proces-verbal pentru determinarea 
ordinii de înscriere a concurenților 

electorali în buletiunul de vot nr.2 din 
21.04.2018 

Grițco Elena 6 Proces-verbal al ședinței CECEM 

Bălți nr.8 din 24.04.2018 
Proces-verbal pentru determinarea 
ordinii de înscriere a concurenților 

electorali în buletiunul de vot nr.1 din 
20.04.2018 

Guțu Simion 7 Proces-verbal al ședinței CECEM 

Bălți nr.7 din 21.04.2018 
Proces-verbal pentru determinarea 

ordinii de înscriere a concurenților 
electorali în buletiunul de vot nr.1 din 
20.04.2018 

Topolnițki Oleg 8 Proces-verbal al ședinței CECEM 

Bălți nr.7 din 21.04.2018 
Proces-verbal pentru determinarea 

ordinii de înscriere a concurenților 
electorali în buletiunul de vot nr.1 din 
20.04.2018 

 

 


