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PROCES-VERBAL 

06.10.08_____ nr. 139 
              mun. Chişinău  
 

al şedinţei extraordinare a 

Comisiei Electorale Centrale 

(dispoziţia nr. 8 din 3 octombrie 2008) 

Ora: 16.00 

     

 

Preşedinte: Eugeniu Ştirbu  

 

Vicepreşedinte: Renata Lapti 

 

Secretar: Iurie Ciocan 

                                            

Membri:          Pavel Midrigan 

 Nicolae Gîrbu  

 Valentin Vizant  

 

Lipsesc: Mihai Buşuleac /absenţă motivată/ 

 Victor Kosteţki /absenţă motivată/ 

 Vasile Gafton /absenţă motivată/ 

 

Dl Eugeniu Ştirbu - propune membrilor CEC de a începe şedinţa Comisiei. 

 

AU VOTAT 

Pentru  ____6_____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – propune spre examinare proiectul ordinii de zi. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Eugeniu Ştirbu – propun, la „Diverse”, de a audia raportul meu asupra 

vizitei de lucru în calitate de participant la cea de-a 17-a Conferinţă Anuală a 

Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa (ACEEEO), eveniment desfăşurat la 

Constanţa (România) în perioada 11-13 septembrie curent sub genericul 

„Asigurarea securităţii alegerilor”. 
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Propunerea se acceptă unanim.  

 

Dl Nicolae Gîrbu – la şedinţa precedentă am propus ca astăzi, la „Diverse”, 

secretarul Comisiei să ne prezinte informaţia despre proiectul Registrul de Stat al 

Alegătorilor. Totodată, am propus ca vicepreşedintele Comisiei să ne informeze 

asupra procesului de implementare a Strategiei de instruire a funcţionarilor 

electorali şi educaţie civică a alegătorilor pentru anii 2008-2013. Aici, se include şi 

a 3-a propunere înaintată ce ţine de constituirea Consiliului Consultativ al Tinerilor.  

Dl Eugeniu Ştirbu – aţi primit revista „Buletin informativ”, nr. 2 şi 

comunicatul de presă difuzat astăzi în cadrul Conferinţei de presă şi, în principiu, 

aici s-a vorbit despre aceste lucruri la care vă referiţi Dvs. Comisia Electorală 

Centrală a organizat un şir de conferinţe tematice la care au fost atraşi, anume, 

tinerii alegători, s-au făcut totalurile concursurilor de desene şi eseuri etc. Or, Dvs. 

aţi solicitat ca aceasta să fie inclusă în ordinea de zi?  

Dl Nicolae Gîrbu – da. 

Dl Iurie Ciocan – data trecută, dl Gîrbu a propus să fie prezentat un raport, 

din partea mea, referitor la implementarea proiectului Registrul de Stat al 

Alegătorilor şi altul, din partea dnei Lapti, cu privire la Strategia de instruire a 

funcţionarilor electorali şi educaţie civică a alegătorilor. Am spus atunci, repet şi 

acum că, în regim de lucru, sînt dispus să prezint orice informaţie oricărui membru, 

oricărei persoane interesate. Procedura de raportare a unui membru faţă de alt 

membru al Comisiei nu este prevăzută în nici un act normativ. 

Dl Nicolae Gîrbu – conform Regulamentului cu privire la activitatea 

Comisiei Electorale Centrale, propun ca acestea să fie supuse votului, şi anume, de 

a le include la „Diverse” ori de a le exclude din ordinea de zi.  

 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului propunerea înaintată de dl Gîrbu. 

 

AU VOTAT 

Pentru  ____1___,  Contra ____4___, S-au abţinut ___1_____ 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 Dna Renata Lapti – referitor la ceea ce a solicitat dl Gîrbu informaţia este 

anexată în mapă la fiecare membru, şi anume, comunicatul de presă care, de fapt, 

reflectă ceea ce solicită dl Gîrbu. 

 Dl Iurie Ciocan – pentru procesul-verbal, aşi vrea să confirm că, orice 

informaţie poate fi prezentată în regim de lucru. 

 Dl Nicolae Gîrbu – de asemenea, pentru procesul-verbal, rog ca tot ceea ce se 

vorbeşte în şedinţă să se noteze. Odată ce am înaintat propunerea, rog aceasta să fie 

inclusă în procesul-verbal, conform Regulamentului cu privire la activitatea 

Comisiei Electorale Centrale. Totodată, voi examina procesul-verbal de data trecută 

pentru a vedea dacă a fost inclusă propunerea înaintată. 
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Dl Iurie Ciocan – rog să fie prezentată dlui Gîrbu copia din procesul-verbal al 

şedinţei din 23 septembrie 2008. 

 Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

Dl Eugeniu Ştirbu – astăzi ne-am întrunit în şedinţă extraordinară în legătură 

cu necesitatea respectării termenelor stabilite pentru a constitui consiliile electorale 

de circumscripţie electorală sătească Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni şi Răuţel, 

raionul Făleşti, localităţi în care pe data de 16 noiembrie se vor desfăşura alegeri 

noi. 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____0_____, S-au abţinut _____0___ 

 
ORDINEA DE ZI: 

1. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Plop-Ştiubei nr.10/21, raionul Căuşeni  

Raportor: Renata Lapti 

2.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Răuţel nr.17/29, raionul Făleşti 

Raportor: Renata Lapti 

3. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul comunal Ialpujeni, 

raionul Cimişlia 

Raportor: Iurie Ciocan 

4. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Covurlui, 

raionul Leova 

Raportor: Iurie Ciocan 

5. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Rezina 

Raportor: Iurie Ciocan 

6. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orăşenesc Ştefan 

Vodă, raionul Ştefan Vodă 

Raportor: Iurie Ciocan 

7. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul municipal Comrat, 

UTA Găgăuzia 

Raportor: Iurie Ciocan 

8. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-

Lunga, UTA Găgăuzia 

Raportor: Iurie Ciocan 

9. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Etulia, 

UTA Găgăuzia 

Raportor: Iurie Ciocan 

10.  Cu privire la eliberarea din funcţie  

Raportor: Eugeniu Ştirbu  

Diverse 

 

1. S-A AUDIAT:  

Dna Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei – Comisia Electorală Centrală a 

stabilit pentru data de 16 noiembrie 2008 alegeri locale noi ale primarului satului 

Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni. În legătură cu aceasta se propune a constitui 
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Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Plop-Ştiubei nr. 10/21, 

raionul Căuşeni în componenţa a nouă funcţionari electorali. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

În  conformitate cu art. 26 alin. (1) lit.c), m), art. 27, 29 alin. (6) şi 120 

alin.(2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 

Electorală Centrală:       

               1. Constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Plop-

Ştiubei nr. 10/21, raionul Căuşeni în  următoarea componenţă: 

 

Antohi Liuba -temporar neangajată în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova;  

Balan Natalia - profesoară, gimnaziu, satul Plop-Ştiubei, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova;  

Gangan Svetlana - profesoară, gimnaziu, satul Plop-Ştiubei, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova;  

Iliev Natalia  - profesoară, gimnaziu, satul Plop-Ştiubei, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova;  

Medic Maria -fermier,  satul Plop-Ştiubei, din partea Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”; 

Moisei Grigore - pensionar, din partea Partidului Popular Creştin 

Democrat; 

Mungiu Andrei - temporar neangajat în cîmpul muncii, din partea 

Consiliului sătesc Plop-Ştiubei; 

Mungiu Maria - fermier,  satul Plop-Ştiubei, din partea Partidului 

Democrat din Moldova; 

Timofeev Olga - asistent social, primăria satului Plop-Ştiubei, din 

partea Consiliului sătesc Plop-Ştiubei. 

               2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Plop-Ştiubei nr. 

10/21, raionul Căuşeni va constitui secţia de votare şi va îndeplini atribuţiile 

biroului electoral al acesteia. 

 3. La propunerea Consiliului electoral se va degreva de atribuţiile de la 

locul de muncă permanent pentru desfăşurarea alegerilor locale noi din 16 

noiembrie 2008 o persoană din componenţa acestuia, începînd cu 7 octombrie pînă 

la 18 noiembrie 2008, inclusiv. 

   4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.      

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____0_____, S-au abţinut _____0___ 

 
 

2. S-A AUDIAT:  

Dna Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei – Comisia Electorală Centrală a 

stabilit pentru data de 16 noiembrie 2008 alegeri locale noi ale primarului satului 
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Răuţel, raionul Făleşti. În legătură cu aceasta se propune a constitui Consiliul 

electoral al circumscripţiei electorale săteşti Răuţel nr. 17/29, raionul Făleşti în 

componenţa a unsprezece funcţionari electorali. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

În  conformitate cu art. 26 alin. (1) lit.c), m), art. 27, 29 alin. (6) şi 120 

alin.(2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 

Electorală Centrală:       

1.Constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Răuţel nr. 

17/29, raionul Făleşti în  următoarea componenţă: 

 

Albina Liliana - temporar neangajată în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Popular Creştin Democrat; 

Bejan Grigore -pensionar, din partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

Gherman Emilia - specialist în problemele tineretului şi sportului, 

Primăria satului Răuţel, din partea Consiliului sătesc 

Răuţel; 

Gorea Angela - profesoară, liceul teoretic „Alexei Mateevici”, s. 

Răuţel, din partea Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova;  

Guţu Emilia - profesoară, liceul teoretic „Alexei Mateevici”, s. 

Răuţel, din partea Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova;  

Osoianu Valentina -director, ÎI „Osoianu”, din partea Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”; 

Popa Adela - contabil, primăria satului Răuţel, din partea 

Consiliului sătesc Răuţel; 

Popuşoi Aurelia - contabil-şef, primăria satului Răuţel, din partea 

Consiliului sătesc Răuţel; 

Rusnac Olga - bibliotecar,  biblioteca publică, s. Răuţel, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

Talmaci Olga - specialist în problemele perceperii fiscale, primăria 

satului Răuţel, din partea Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova;  

Toporeţ Eugenia - secretar, Consiliul sătesc Răuţel, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova;  

  

          2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Răuţel nr. 17/29, 

raionul Făleşti va constitui secţia de votare şi va îndeplini atribuţiile biroului 

electoral al acesteia. 

         3. La propunerea Consiliului electoral se va degreva de atribuţiile de la locul 

de muncă permanent pentru desfăşurarea alegerilor locale noi din 16 noiembrie 
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2008 o persoană din componenţa acestuia, începînd cu 7 octombrie  pînă la 18 

noiembrie 2008, inclusiv. 

         4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.      

 

AU VOTAT 

Pentru ___6_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

3. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei – conform art. 5 alin. (2) lit. c) din Legea 

nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit. 

b) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul comunal Ialpujeni, prin decizia nr. 1/3 din 22 iunie 2007, a ridicat  

mandatele de consilier deţinute de dnii Burduh Vitalie (primar al comunei), ales pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, şi Ştefanco Simion (specialist 

în problemele perceperii fiscale), ales pe lista Uniunii Centriste din Moldova. 

Astfel, au devenit vacante  două mandate de consilier atribuite  formaţiunilor 

nominalizate. 

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Ialpujeni revin dlor 

Sahanovschi Alexandru, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova, şi  Başchir Ion, candidat supleant pe lista Uniunii Centriste din 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cimişlia din 12 iunie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1. Ia act de vacanţa a două mandate  de consilier în Consiliul comunal 

Ialpujeni. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Ialpujeni, raionul 

Cimişlia dlor Sahanovschi Alexandru, candidat supleant pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova, şi  Başchir Ion, candidat supleant pe lista 

Uniunii Centriste din Moldova. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

4. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei - conform  art.5 alin.(2) lit.f) din Legea 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art.24 alin.(1) 

lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul sătesc Covurlui, prin decizia nr. 3/1 din 5 septembrie 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Iftodi Lidia, la cerere, aleasă pe lista 

Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate. 
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           În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Covurlui revine dlui Guştiuc 

Mihail, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Leova din 15 iunie 2007.                    

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

În conformitate cu art.133 alin.(12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

       1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Covurlui. 

       2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Covurlui, raionul Leova 

dlui Guştiuc Mihail, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

5. S-A AUDIAT: 

 Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei – conform art. 5 alin. (2) lit. c) şi lit. f) 

din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 

alin. (1) lit. b) şi lit. d) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul raional Rezina, prin decizia nr. 4/12 din 24 

septembrie 2008, a ridicat mandatele de consilier deţinute de dna Stavinschi Liuba 

(viceprimar al oraşului Rezina), aleasă pe lista Partidului Popular Creştin 

Democrat, şi de dl Mardare Igor, la cerere, ales pe lista Partidului Social-Liberal. 

Astfel, au  devenit vacante  două mandate  de consilier atribuite  formaţiunilor 

nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul raional Rezina revin  dnei Spiridon 

Raisa, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat,  şi dlui 

Grigor Vasile, candidat supleant pe lista Partidului Social-Liberal, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Rezina din 19 noiembrie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1. Ia act de vacanţa a două mandate  de consilier în Consiliul raional Rezina. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Rezina dnei Spiridon 

Raisa, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat,  şi dlui 

Grigor Vasile, candidat supleant pe lista Partidului Social-Liberal. 
 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 
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6. S-A AUDIAT: 

 Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei - conform art.5 alin.(2) lit.c) din Legea 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit. 

b) şi art. 84 alin. (2) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă, prin decizia nr. 5/6 

din 29 august 2008, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Moloman Sergiu 

(viceprimar al oraşului), ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii 

nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă revine dlui 

Pavlenko Piotr, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ştefan Vodă din 11 iunie 2007.     

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ştefan 

Vodă. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă, raionul  

Ştefan Vodă dlui Pavlenko Piotr, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

  

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

7. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei - conform art.5 alin. (2) lit. c) din Legea 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) 

din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală 

şi art. 9 din Legea nr. 344 din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al 

Găgăuziei (Gagauz-Yeri), Consiliul municipal Comrat, prin decizia nr.13/2 din 17 

iulie 2008, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Vlah Piotr (deputat al 

Adunării Populare a Găgăuziei), consilier independent. Astfel, a devenit vacant  un 

mandat de consilier. Potrivit şirului descrescător, vacanţa mandatului de consilier 

independent se completează din partea candidaţilor independenţi.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul municipal Comrat revine dlui Aladov 

Vitalii, candidat independent, confirmat prin hotărîrea suplimentară a Judecătoriei 

Comrat din 27 iulie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 
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S-A HOTĂRÎT: 

 În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1. Ia act de vacanţa unui mandat  de consilier în Consiliul municipal Comrat. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA 

Găgăuzia dlui Aladov Vitalii, candidat independent. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

8. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei - conform art. 5 alin. (2) lit.f ) din Legea 

nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit. 

d) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga, prin deciziile nr. XI/1.2, XI /1.3, XI /1.4 

şi XI /1.5 din 18 septembrie 2008, a ridicat, la cerere, mandatele de consilier 

deţinute de dna Golovco Natalia, aleasă pe lista  Partidului Popular Republican, 

dnii Chiseev Nicolai, Arabadji Dmitrii şi Covric Leonid, aleşi pe lista Blocului 

electoral „PATRIA-РОДИНА – РАВНОПРАВИЕ”. Astfel, au devenit vacante 

patru mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga revin dlui 

Mihailov Andrei, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican, dlor 

Curdoglo Piotr, Sîrtmaci Ilia şi dnei Bozadji Nadejda, candidaţi supleanţi pe lista 

Blocului electoral „PATRIA-РОДИНА – РАВНОПРАВИЕ”, confirmată prin 

hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Ceadîr-Lunga din 22 iunie 2007. La atribuirea 

mandatelor s-a ţinut cont de declaraţia dlui Popov Valerii, candidat supleant pe lista 

Blocului electoral „PATRIA-РОДИНА – РАВНОПРАВИЕ”, prin care refuză 

mandatul de consilier. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1. Ia act de vacanţa a patru mandate de consilier în Consiliul orăşenesc 

Ceadîr-Lunga. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga, UTA 

Găgăuzia dlui Mihailov Andrei, candidat supleant pe lista Partidului Popular 

Republican, dlor Curdoglo Piotr, Sîrtmaci Ilia şi dnei Bozadji Nadejda, candidaţi 

supleanţi pe lista Blocului electoral „PATRIA-РОДИНА – РАВНОПРАВИЕ”. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 
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9. S-A AUDIAT: 

 Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei - conform art. 5 alin. (2) lit. f) din Legea 

nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit. 

d) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul comunal Etulia, prin decizia nr. 6.3.2 din 10 septembrie 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Serbin Ivan, la cerere, ales pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat 

de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Etulia revine dlui Buiuclî 

Nicolai, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Vulcăneşti din 13 iunie 2007.     

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1.  Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Etulia. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Etulia, UTA Găgăuzia 

dlui Buiuclî Nicolai, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

10. S-A AUDIAT: 

 Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei – de către dl Ursoi Gheorghe, 

consultant al Secţiei educaţie civică training-uri şi secretariat a Direcţiei 

management alegeri din cadrul aparatului Comisiei, a fost depusă o cerere prin care 

dumnealui solicită a fi eliberat din funcţia respectivă. Propun de a fi aprobat 

proiectul de hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a dlui Ursoi.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

În temeiul cererii depuse şi în conformitate cu art. 18 alin. (2), art. 23 alin. 

(1) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 85 alin. (1) din 

Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003 şi art. 25 alin. (5) din Legea 

serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995, Comisia Electorală Centrală: 

1. Eliberează din funcţia de consultant al Secţiei educaţie civică training-uri 

şi secretariat a Direcţiei management alegeri din cadrul aparatului Comisiei 

Electorale Centrale dl Ursoi Gheorghe de la data de 6 octombrie 2008. 

2. Direcţia financiară şi audit va efectua achitarea drepturilor salariale ce se 

cuvin dlui Ursoi Gheorghe. 
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AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

11. S-A AUDIAT: 

  Dl Eugeniu Ştirbu – a relatat despre vizita sa de lucru efectuată la Constanţa 

(România) în legătură cu participarea la cea de-a 17-a Conferinţă Anuală a 

Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa (ACEEEO) (raportul se anexează). 

  De asemenea, preşedintele Comisiei a menţionat că, recent fiecărui membru 

CEC i-a fost repartizat proiectul Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea arhivei Comisiei Electorale Centrale, pentru a fi supus examinării la 

şedinţa următoare.  

 

Dl Eugeniu Ştirbu – anunţă închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

 

 

Preşedintele                                                         

Comisiei Electorale Centrale      Eugeniu ŞTIRBU 

 

Secretarul                                                                   

Comisiei Electorale Centrale     Iurie CIOCAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Executor: Angela Furtună 

tel. 251-454 

 


