
 COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI  ELECTORALE 

nr. _34, Telenești__ 

 

ALEGERI LOCALE GENERALE  

din 20 octombrie 2019 

 

H O T Ă R Î R E 

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

alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 
 

_27__septembrie  2019                                                                                           _107_ 
               

 

În baza proceselor-verbale nr. 1-5 cu privire la ordinea de înscriere în buletinul de vot în 

cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019, întocmite după depunerea actelor 

necesare pentru înregistrarea candidaţilor la funcţia de Consilier în consiliul local de nivelul al 

doilea şi efectuarea, după caz, a tragerii la sorţi, a fost stabilită ordinea de înscriere în buletinul de 

vot a _9_candidați (conform anexei). 

  

În temeiul art. 26, art. 29 şi art. 53 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381/1997 şi în 

conformitate cu pct. 24 din Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorţi, aprobat prin 

hotărîrea nr. 1729/2018, Consiliul electoral al circumsripției electorale Telenești nr. _34_ 

h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se stabileşte ordinea de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot pentru 

alegerea Consilierilor în consiliul local de nivelul al doilea din 20 octombrie 2019, după cum 

urmează: 

 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și se aduce la cunoștința 

subiecților interesați. 
 

Preşedintele consiliului electoral  

de circumscripţie nr.34 Telenești       ____________                _Sergiu LAZĂR___ 
                                                             

Secretarul consiliului electoral  

de circumscripţie nr.34 Telenești  ____________                 _Nicolae NASTAS_ 

Denumirea concurentului electoral Formațiunea care l-a desemnat/ 

candidat independent 

Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova” 

 

Partidul Politic “ȘOR”  

 Mereuța Alexei Candidat independent 

Partidul Comuniștilor din Republica 

Moldova 

 

Partidul Liberal  

Blocul electoral ACUM Platforma DA și 

PAS 

 

Partidul Liberal Democrat din Moldova  

Partidul Democrat din Moldova  

Partidul Politic „Voința Poporului”  



Anexă 

la hotărîrea nr.107 a _CECE Telenești_  

nr. _34_ din „_27__” _septembrie 2019_ 

 

 

Rezultatele 

ordinii de înscriere în buletinul de vot a candidaţilor  

la funcţia de Consilier în consiliul local de nivelul al doilea  din „20” octombrie 2019 
                                                              

 

 
 

Denumirea concurentului 

electoral 

Numărul atribuit/extras în 

vederea stabilirii ordinii de 

includere în buletinul de vot 

Numărul şi data procesului-

verbal cu privire la ordinea 

înscrierii în buletinul de vot 

 

Partidul Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica 

Moldova” 

1 Nr 1 din 02 septembrie 2019 

Partidul Politic “ȘOR” 2 Nr 2 din 03 septembrie 2019 

 Mereuța Alexei 3     Nr.3 din  09 septembrie 2019 

Partidul Comuniștilor din 

Republica Moldova 

4 Nr.4 din 18 septembrie 2019 

Partidul Liberal 5 Nr.4 din 18 septembrie 2019 

Blocul electoral ACUM 

Platforma DA și PAS 

6 Nr. 5 din 19 septembrie 2019 

Partidul Liberal Democrat din 

Moldova 

7 Nr. 5 din 19 septembrie 2019 

Partidul Democrat din 

Moldova 

8 Nr. 5 din 19 septembrie 2019 

Partidul Politic „Voința 

Poporului” 

9 Nr. 5 din 19 septembrie 2019 

 

 
 

 


