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DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 22  

din 24.01.2023  
 

 

Cu privire la desemnarea persoanei  

responsabile de listele electorale 

 

 

În conformitate cu art. 32 alin. (1) și art. 39 alin. (2) al Legii RM privind administrația publică 

locală № 436-XVI din 28.12.2006, art. 61 alin. (3) al Codului Electoral nr. 325 din 08.12.2022, 

Regulamentul cu privire la Registrul de stat al alegătorilor, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 2974 din 19.11.2014, Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25.09.2014 

„Pentru aprobarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor 

electorale”, precum și în scopul asigurării exactității informației conținute în Registrul de Stat al 

Alegătorilor, care servește drept bază de date pentru întocmirea listelor electorale,- 

 

1. Se desemnează în calitate de persoană responsabilă de listele electorale dna Olga SARANCIUC, 

specialist principal Direcție relații cu publicul. 

2. Se pune în sarcina dnei Olga SARANCIUC:   

2.1. să obțină de la Comisia Electorală Centrală parola, permisiunea de acces la Registrul de Stat 

al Alegătorilor și statutul de registrator; 

2.2. în procesul de prelucrare a datelor conținute în Registrul de Stat al Alegătorilor, să se 

conforme prevederilor Regulamentului privind întocmirea, administrarea, difuzarea și 

actualizarea listelor electorale, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 

din 25 septembrie 2014 și Regulamentului cu privire la Registrul de stat al alegătorilor, 

aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2974 din 19 noiembrie 2014. 

3. Șef Direcție relații cu publicul, dna Tamara MORAR, să opereze modificările corespunzătoare în 

fișa de post a specialistului principal Direcție relații cu publicul, dnei Olga SARANCIUC. 

4. Direcția secretariat să transmită prezenta dispoziție Comisiei Electorale Centrale. 

5. Se abrogă dispoziția primarului nr. 288 din 16.08.2017 „Cu privire la desemnarea persoanelor 

responsabile de listele electorale” cu modificările și completările ulterioare. 

6. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziții mi-l asum.  

 

 

 

 

 

     Primar al mun. Bălţi                                                                            Nicolai GRIGORIȘIN 
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