
Total consilieri alegi pe listl
Prezenli la qedin{d

PROCES VERBAL
din 1 iulie 2015

at qedin{ei consilierilor din Consiliul oriqenesc Orhei
privind constituirea ooFractiunii Pentru Orhei"

- l4 consilieri
- 14 consilieri

Ordinea de zi:

1. Constituirea,,Fracliunii Pentru Orhei" in cadrul Consiliului ordqenesc Orhei.
2. Alegerea preqedintelui, vicepregedintelui gi secretarului ,,Frac{iunii Pentru Orhei.
3. Aprobarea textului Declaraliei cu privire la constituirea ,,Frac{iunii Pentru Orhei".

S-a examinat: 1. Constituirea Frac{iunii Pentru Orhei in cadrul Consiliului
orlgenesc Orhei.

Au luat cuvint:
Grigoriev Igor - Luind in considerafie cd in rezultatul alegerilor locale din 14

iunie 2015 locuitorii oragului Orhei au votat pentru o schimbare, se propune crearea

fractiunii ,,Fracfiunea Pentru Orhei", care este una apolitica in numlr de 14 consilieri. Ne
adresim cdtre consilierii aleqi prin votul de incredere a locuitorilor oragului, la toli care

au atitudine constructiv[ de a dezvolta oragul, indiferent de apartenenla de partid sau

convingeri politice, sI adere la ,,Frac{iunea Pentru Orhei" pentru a desfbqura in Consiliu o

activitate eficientd si benefic[ in interesul oragului Orhei gi locuitorilor lui.

$or IIan - ,,Fracliunea Pentru Orhei" va fi o fo45 noud in oraq, care va promova
pentru oragul Orhei totul ce este in beneficiul lui qi va transforrna oragul intr-o localitate
cu adev[rat europeanS. Chemdm sd adere la,,Frac{iunea Pentru Orhei" toli care doresc sI
ajute, sus{ind gi sd dezvolte oragul Orhei in interesul qi spre binele locuitorilor sdi.

S-a decis:
Se constituie ,,Fracliunea Pentru Orhei" din urmdtorii consilieri ordqenegti:

1.$or Ilan
2.Grigoriev Igor
3.Cvasnii Stanislav
4.Botnarenco Cristian
5.Beiu Ion
6.Pisov Evghenii
T.Botnar Alexandru
8.Golban Ion
9.Melinic Ludmila
l0.Verejanu Pavel
l l.Galesco Andrei
l2.Haceaturian Leonid
l3.Svecla Grigore
14. $iman Ion

S-a votat: pentru - unanim



/ S-a examinat: 2. Alegerea pregedinteluio vicepreqedintelui qi secretarului
Fracfiunii Pentru Orhei.

A luat cuvint:
$or llan - Luid in consideralie activitatea efectuatd, experien{a de muncd,

competenla gi calitdlile profesionale gi personale, propun sI fie aleasd conducerea

Frac{iunii Pentru Orhei gi anume: preqedinte Grigoriev Igor, vicepreqedinte Pisov
Evghenii, secretar Melnic Ludmila.

S-a decis: Se alege in func{ia de preqedinte, vicepreqedinte qi secretar al Fracliunii
Pentru Orhei urmdtoarele persoane dupl cum urmeazd:

- Grigoriev Igor - pregedinte;
- Pisov Evghenii - vicepregedinte
- Melnic Ludmila - secretar

S-a votat: pentru - unanim

S-a examinat: 3.Aprobarea textului Declarafiei cu privire la constituirea
Frac{iunii Pentru Orhei.

A luat cuvint:
$or llan - Pentru ca intreg oraqul Orhei s[ cunoascd despre constituirea Fracliunii

Pentru Orhei, consider cd trebuie sI aprobdm o Declarulie despre acest eveniment, pe

care s-o aducem la cunoqtinld publicd, la cunogtinla locuitorilor oraqului prin toate

mijloacele de informare in masd din oragul Orhei gi din {ard (se dd citire textului
declara{iei), ca tot oraqul sd qtie cd noi suntem aici, cu orheienii gi cu problemele lor
pentru a le solufiona.

S-a decis: Se aprobd textul Declaraliei cu privire la constituirea,,Fracliunii Pentru
Orhei" (se anexeazd).

S-a votat: pentru - unanim

Pentru cele examinate in gedin{i semnim personal:

1.$or Ilan \ S.Golban Ion f2.Grigoriev Igor

3.Cvasnii Stanislav

4.Botnarenco Cristian

5.Beiu Ion

6.Pisov Evghenii

T.Botnar Alexandru

9.Melinic Ludmila

lO.Verejanu Pavel

I l.Galesco Andrei

l2.Haceaturian

13.Svecla Grigore

14. $iman Ion



Anexd la
procesul verbal de constituire a

,,Fracfiunii Pentru Orhei"

DECLARATIE
ORIIEI 01 iulie 2015

Prin prezenta subsemnalii consilieri, avind sustinerea a 5862 alegdtori din oraqul Orhei
declardm constituirea FRACTIUNII PENTRU ORHEI in Consiliul ordgenesc Orhei in
urmatoarea componenta:

1. $or Ilan
2. Grigoriev Igor
3. Cvasnii Stanislav
4. Botnarenco Cristian
5. Beiu Ion
6. Pisov Evghenii
7. Botnar Alexandru
8. Golban Ion
9. Melinic Ludmila
10. Verejanu Pavel
11. Galesco Andrei
l2.Haceaturian Leonid
13. Svecla Grigore
14. $iman Ion

Frac{iunea Pentru Orhei va fi o for{6 noud in orag, care va promova totul ce este in
beneficiul oraqului Orhei, totul ce va fi PENTRU ORHEI, pentru to{i locuitorii oraqului, va
transforma oragul intr-o comunitate modernd, cu adevSrat durabild gi europeand.

Ne adresdm cdtre consilierii alegi prin votul de incredere al locuitorilor oraqului, la toli
care au atitudine constructivd de a dezvolta oragul, indiferent de apartenenla de partid sau

convingeri politice, sd suslind FRACTIUNEA PENTRU ORHEI pentru a desfrqura in
localitate gi in Consiliul orSqenesc o activitate eficientd, beneficd, in interesul oragului Orhei gi

locuitorilor lui.
Suntem deschiqi gi chemdm sd adere la FRACTIUNEA PENTRU ORHEI toli care

doresc sd ajute, sd reinvie gi sd dezvolte oraqul Orhei, in interesul qi spre binele cetd{enilor sfi!
I
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3. Cvasnii Stanislav

4. Botnarenco Cristian

5. Beiu Ion

6. Pisov Evghenii

10. Verejanu Pavel

11. Galesco Andrei

12. Haceaturian Leo

13. Svecla Grigore

7. Botnar Alexandru

2.
14. $iman Ion


