
Circumscripția uninominală nr. 27, mun. Chișinău 
Nr. 

secției 

de 

Hotarele secției de votare Sediul biroului electoral al secției de votare
Nr. de 

alegători

Buiucani

71

bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt de la nr.115 până la capăt şi de la nr.160 până la 

capăt;

str.Mihai Viteazul;

str.Columna nr.135 – nr.169 şi nr.150;

str.S.Lazo nr.40 – nr.48 şi nr.21/1

str.Mitropolit Petru Movilă de la nr.31 până la capăt şi de la nr.16 până la 

capăt;

str.Toma Ciorbă de la nr.19 până la capăt şi de la nr.30 până la capăt; 32/1; 

32/2;

str.Mitropolit Dosoftei nr.97 – nr.103 şi nr.116 – nr.140.

Liceul teoretic "Alexandr Puşkin", (022 

222705)

1164

72

str.Mitropolit Dosoftei de la nr.105 până la capăt şi de la nr.142 până la capăt;

str.Columna de la nr.171 până la capăt şi de la nr.162 până la capăt;

str.H.Coandă; str.Bucuriei; str.Prunului; str.Cantonului; str.Ghenadie 

Iablocikin;

str. Caişilor; str. Zăvoiului.

Institutul de Proiectări Drumuri Auto, (022 

743264)

1399

73

str.Ion Creangă nr.1 – nr.37 şi nr.4 – nr.60;

str.E.Coca nr.25 – nr.43 (în afară de nr.29);

str.Ioana Radu nr.2 – nr.22;

str.Gheorghe Enescu;

str.Primăverii;

str.Tamara Ciobanu;

str.P.Ştefănucă;

str.Şt.Neaga nr.33 – nr.55 şi nr.32 – nr.54.

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion 

Creangă", (022 747208)

2053



74

Calea Ieşilor nr.1 – nr.13 şi nr.2 – nr.10;

str.I.Neculce nr.1- nr.3;

str.Milano nr.2 – nr.8.

Societatea pe acțiuni"Pielart", (022 582601)

1865

75

Calea Ieşilor nr.15 – nr.23;  nr.25 – nr.39  şi nr.12;

str.Bariera Sculeni;

str.Milano nr.1 – nr.3 şi nr.10 – nr.56;

str.27 Martie 1918;

str.Călăraşi nr.1 – nr.45 şi nr.2 – nr.42;

str.Trei Crai;

str.Ţarinii nr.1 – nr.49 şi nr.2 – nr.42;

Drumul Crucii nr.1 – nr.53 şi nr.2 – nr.44;

str.Truşeni;

str-la Florile Dalbe;

str.Florile Dalbe.

Liceul teoretic "Principesa Natalia Dadiani", 

(022 747519)

2154

76

Drumul Crucii nr.55 – nr.101 şi nr.46 – nr.114;

str.Ţarinii nr.51 – nr.79 şi nr.44 – nr.90;

str.Călăraşi de la nr.47 până la capăt şi de la nr.44 până la capăt;

str.Milano de la nr.5 până la capăt şi de la nr.58 până la capăt;

str-la Sculeni;

str.Torino;

str-la Călăraşi.

Grădiniţa de copii nr. 52, (022-59-78-66)

2408

77

Calea Ieşilor nr.41 – nr.47 şi nr.16 (blocurile 1,2,3);

str.Mesager;

Şcoala de muzică pentru copii nr.3, (022 

744464) 2684

78

Calea Ieşilor nr.49 – nr.53;

str.Pruncul nr.1/1, 1/3, 1/7, 2/1, 2/2, 2/5, 2/10, 2/16;

Calea Ghidighiciului;

str.Ghidighici;

Şos.Balcani nr.20

Instituția preșcolară nr. 52, Drumul Crucii , 

99/1, (022 582867)

1244



79

Calea Ieşilor de la nr.55 până la capăt;

str.Golia;

Drumul Crucii de la nr.103 până la capăt şi de la nr.116 până la capăt;

str.Ţarinei de la nr.81 până la capăt şi de la nr.92 până la capăt.

Şcoala primară nr .91 "Antonin Ursu", (022 

749466)

2277

80

str.Liviu Deleanu nr.1; nr1/1; nr.3 (toate blocurile);

str.Alba-Iulia  196, 196/1, 200/3; nr.204/1, 204/2; 

Liceul „A. Cehov”, (022 581832)

2885

81

str.Liviu Deleanu nr.5 (toate blocurile); nr. 9 (toate blocurile);  11;  11/1; 7/6; 

7/7.

str.Angela Păduraru;

            str-la Angela Păduraru

Liceul „L. Deleanu”, (022 514408)

2848

82 str.Alba-Iulia nr.200; 200/1; 200/5; 202; 202/1; 202/2;  204;  206; 206/1. Liceul sportiv, (022 581891) 2896

83

şos.Balcani de la nr.2 până la capăt;

str.Liviu Deleanu nr.7/1; 7/2; 7/3;  7/5.

Liceul „L. Deleanu”, (022 516373)

2879

84

str.Nicolae H.Costin de la nr.59 până la nr.61 (toate blocurile);

str.Alba-Iulia nr.184; 184/1; 184/2; 184/3; 184/4; 186; 188; 

str.Alba-Iulia nr. 188/2; 188/7; 188/8; 188/9.

Liceul teoretic "Petru Rareş", (022 518453)

2636

85

str.Nicolae H.Costin nr.63 (toate blocurile) şi nr.65/2;

str.Onisifor Ghibu nr.4; 4/2 ; 9; 9/1; 11/1; 11/2; 15; 15/3; 15/4; 17; 19.

str.Alba-Iulia nr.75 (toate blocurile);

Liceul teoretic "Onisifor Ghibu", (022 

518231)
2707

86

str.Onisifor Ghibu nr. 2; 2/2; 2/3; 

str.Alba-Iulia nr.23; nr.23/1, 23/2;

str.Suceviţa nr.36 (toate blocurile) și nr. 38/2.

Grădiniţa de copii nr. 158, (022 511268)

2749



87

Str. Alba Iulia nr.77 /2; 77/15; 77/17; 81(toate blocurile); 83, 83/2, 85 (toate 

blocurile); 87 

(toate blocurile);  89 (toate blocurile); 91; 91/1; 93; 93/2; 97; 97/1; 97/2; 101; 

105; 113; 113/1; 

113/3; 113/5; 115.

str.Codrilor;

str.Muşatinilor;

str.Basarabilor;

            str.Ion Buzdugan.

Şcoala Profesionalănr.6, (022 594822)

2796

88

str.Suceviţa de la nr.27 până la capăt şi de la nr.28 până la nr.34 (toate 

blocurile);

str.Paris de la nr.32 până la capăt;

str.Lipcani;

str-la Lipcani;

str.Bacău;

str.Gheorghe Tofan.

Grădiniţa de copii nr. 145, (022 580884)

2873

89

str.Suceava de la nr.139 până la capăt;

str.Paris nr.22 – nr.30; 

str.Suceviţa nr.17 – nr.25 şi nr.20 – nr.26;

str.A.Xenopol;

str.Vasile Coroban de la nr.43 până la capăt şi de la nr.34 până la capăt;

str.Virtuţii;

str.Onisifor Ghibu nr.5, 7/1, 7/3,7/4,7/5.

str.Alba-Iulia nr.148 – nr.182;

str.Ion Calimachi.

Căminul nr. 5 al UPSM „I. Creangă”, (022 

581511)

1738



90

str.Suceava de la nr.140 până la capăt;

str.Vasile Coroban nr.1 – nr.41, nr.2 – nr.20 şi nr.24 – nr.32;

str.N.Bălcescu;

str.Onisifor Ghibu nr.1- nr.3;

str.Suceviţa nr.13 – nr.15.

Căminul nr. 4 al Universităţii de Stat „I. 

Creangă”, (022 581508)

1427

91

str.Nicolae H.Costin nr.27 – nr.57 şi de la nr.46 până la capăt;

str.Doina şi Ion Aldea-Teodorovici de la nr.39 până la capăt şi de la nr.42 

până la capăt;

str.Paris nr.1 – nr.25 şi nr.2 – nr.20;

str.Vasile Coroban nr.22 (toate blocurile);

            str.Suceviţa nr.1 – nr.11 şi nr.2 – nr.18.

Şcoala Profesionalănr.1, (022 742949)

1971

92

str.Al.Marinescu;

str.Paris de la nr.45  până la capăt;

str.I.L.Caragiale de la nr.29 până la capăt şi de la nr.30 până la capăt;

str.Spicului;

str.Sergiu Culaţchi;

str. Floreşti;

str.Perilor;

str.Murelor.

Liceul Teoretic cu Profil Real ”M.Marinciuc”, 

(022 746683)

2314

94

str.Paris nr.27 – nr.43, 43/1, 43/4;

str.Suceava nr.65 – nr.137 şi nr.18 – nr.138;

str.V.Stroiescu;

str.I.L.Caragiale nr.8 – nr.28 şi nr.7 – nr.27;

str.Gh.Călinescu;

str.Sălcuţa;

str.Vişinilor;

str-la Vişinilor;

str.Vasile Pogor.

Centrul de Creație Tehnică, (022 592819)

2049



96

str.Ion Pelivan nr.1 – nr.11 şi nr.2 – nr.18;

str.I.L.Caragiale nr.1 – nr.5 şi nr.2 – nr.6;

str.Nicolae H.Costin nr.1 – nr.25 şi nr.2 – nr.44;

str.Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr.19- nr.37 şi nr.16 – nr.40;

str.Gh.Muzicescu;

str.Serghei Lunchevici.

Grădiniţa de copii nr. 119, (022 745449)

1810

247

str. Alexandru cel Bun nr. 69,  69B, 89, 91, 91A, 95, 97, 98, 98A,  99, 101, 

103, 105, 107, 108, 108/1, 109, 113, 117, 126, 128, 132, 144, 144/1, 144A, 

146, 148; 

str. Anton Pann; str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 20, 22, 22A, 28/1, 

28/2, 53, 57; 

str. Căpriana; str. Colina Puşkin; 

str. Columna nr. 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 121, 124, 126, 128, 

132, 132/1, 136, 138, 140, 144, 144/1, 144/E 146, 152, 154, 160, 160C, 

160G;

str. Ion Doncev; str. Maria Cibotari; str. Sf. Andrei nr. 1 – nr. 21 şi nr. 2 – nr. 

20; 

str. Sf. Ilie; str. Sfatul Ţării 32, 34, 65, 67, 67/1, 69;  str. Zamfir Arbore;

str-la Zamfir Arbore.

Academia de Studii Economice din 

Moldova,blocul "B", (022 245114)

2545

TOTAL: 56371


