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           COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

           A REPUBLICII MOLDOVA 

str.Vasile Alecsandri nr.119, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova 

tel. (+373 22)  251-451, fax (+373 22)  234-047 

www.cec.md, e-mail: info@cec.md 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 109 

al şedinţei ordinare  

din 13.11.2012, ora 14.00       

        

Membrii prezenţi: 9 

Membri absenţi: 0 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

 

Preşedintele şedinţei a verificat cvorumul, a constatat prezenţa membrilor Comisiei, 

conform listei de înregistrare (se anexează), a declarat şedinţa deschisă publicului interesat. 

Şedinţa este deliberativă. 

Nu au fost înaintate propuneri de modificare sau completare a ordinii de zi. Preşedintele 

şedinţei a propus spre aprobare proiectul ordinii de zi şi examinarea subiectelor înscrise în 

aceasta. 

 

 

ORDINEA DE ZI: 

  

1. Cu privire la stabilirea datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarilor în unele 

localităţi  
Raportor: Iurie Ciocan 

2. Cu privire la aprobarea modelului listei de subscripţie pentru colectarea semnăturilor 

susţinătorilor referendumului local şi a modelului legitimaţiei de membru al grupului de 

iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului local de revocare a  primarului comunei 

Selişte, raionul Orhei  

Raportor: Iurie Ciocan 

3. Cu privire la prelungirea degrevării de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi 

convocarea unor membri ai organelor electorale şi a personalului responsabil de evidenţa 

mijloacelor financiare 

Raportor: Andrei Volentir 

4. Cu privire la raportul financiar privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor electorali în 

cadrul campaniei electorale a alegerilor locale noi din 11 noiembrie 2012 

Raportor: Andrei Volentir 

5. Cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea turului doi 

de scrutin al alegerilor locale noi din 25 noiembrie 2012 

Raportor: Andrei Volentir 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăţ, raionul Anenii 

Noi  

Raportor: Alexandru Simionov 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Puhăceni, raionul Anenii 

Noi 

Raportor: Alexandru Simionov 
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8. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Rădeni, raionul 

Călăraşi 

Raportor: Ştefan Creangă 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Căuşeni, raionul 

Căuşeni 

Raportor: Alexandru Simionov 

10. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cimişlia, raionul 

Cimişlia 

Raportor: Eduard Răducan 

11.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ialpujeni, raionul 

Cimişlia 

Raportor: Eduard Răducan 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Moşana, raionul 

Donduşeni 

Raportor: Vasile Gafton 

13.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Călmăţui, raionul 

Hînceşti 
Raportor: Eduard Răducan 

14.  Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Voinescu, raionul 

Hînceşti 

Raportor: Eduard Răducan 

15.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Romanovca, raionul 

Leova 

Raportor: Eduard Răducan 

16.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Rezina, raionul 

Rezina 

Raportor: Ştefan Creangă 

17.  Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Voinova, raionul 

Străşeni 

Raportor: Svetlana Guţu 

18.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corten, raionul Taraclia 

Raportor: Svetlana Guţu 

19.  Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA 

Găgăuzia 

Raportor: Svetlana Guţu 

  

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

Proiectul a fost acceptat cu votul unanim al membrilor Comisiei. 

 

Preşedintele de şedinţă a anunţat că va da citire notei informative privind rezultatele alegerilor 

locale noi desfăşurate la 11.11.12 în 5 localităţi, după cum urmează: 

 

1. Comuna Danu, raionul Glodeni. În buletinul de vot au fost incluşi candidaţi din partea 

a 4 concurenţi electorali.  

În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului 

comunei Danu, întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare nr. 19, 20, 21 şi 22, a 

procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării, întocmit de Consiliul electoral al 

circumscripţiei electorale comunale Danu nr. 8, s-au constatat următoarele: 

în listele electorale au fost incluşi 2498 alegători (2443 alegători înscrişi pe lista 

electorală de bază şi 55 alegători pe lista suplimentară), la votare au participat 1312 alegători sau 
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52,52 la sută, au fost declarate nevalabile 10 buletine de vot, iar numărul de voturi valabil 

exprimate constituie 1302. Consiliul electoral a primit 2443 buletine de vot, conform numărului 

de alegători incluşi pe lista electorală de bază. Nu au fost utilizate 1131 buletine de vot.  

 Candidaţii la funcţia de primar: Ursu Mihail din partea PDM a obţinut 557 voturi, 

Timinscaia Zinovia din partea PCRM – 358 voturi, Ivancenco Serghei din partea PLDM – 125 

voturi şi Ursul Mihail, candidat independent – 262 voturi valabil exprimate. 

 Conform procesului-verbal cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor, nici un 

candidat pentru funcţia de primar nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi 

valabil exprimate de alegători, participanţi la votare. 

 Potrivit art. 134 alin. (2) din Codul electoral, în buletinul de vot pentru cel de-al 

doilea tur de scrutin vor fi incluşi 2 candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi în 

primul tur de scrutin: Ursu Mihail din partea Partidului Democrat din Moldova şi Timinscaia 

Zinovia din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

2. Satul Cîrpeşti, raionul Cantemir. În buletinul de vot au fost incluşi candidaţi din partea 

a 3 concurenţi electorali.  

În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului 

satului Cîrpeşti, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare nr. 17, şi a procesului-verbal 

privind totalizarea rezultatelor votării, întocmit de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Cîrpeşti nr. 9, s-au constatat următoarele:  

în listele electorale au fost incluşi 1544 alegători (1444 alegători înscrişi pe lista 

electorală de bază şi 100 alegători pe lista suplimentară), la votare au participat 996 alegători sau 

64,51 la sută, au fost declarate nevalabile 3 buletine de vot, iar numărul de voturi valabil 

exprimate constituie 993. Consiliul electoral a primit 1444 buletine de vot, conform numărului 

de alegători incluşi pe lista electorală de bază. Nu au fost utilizate 448 buletine de vot. În baza 

listei electorale suplimentare au votat 100 alegători, în legătură cu acest fapt Consiliul electoral 

Cîrpeşti a întocmit o notă explicativă în acest sens. 

 Candidaţii la funcţia de primar: Bîzu Ion din partea Partidului Democrat din Moldova a 

obţinut 601 voturi, Dogaru Veaceslav din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova – 380 

voturi şi Butuc Sergiu din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova – 12 voturi 

valabil exprimate. 

În temeiul art. 134 alin. (1) din Codul electoral, dl Bîzu Ion din partea Partidului 

Democrat din Moldova se consideră ales primar al satului. 

3. Satul Hristici, raionul Soroca. În buletinul de vot au fost incluşi candidaţi din partea a 4 

concurenţi electorali.  

În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului 

satului Hristici, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare nr. 34, şi a procesului-verbal 

privind totalizarea rezultatelor votării, întocmit de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Hristici nr. 12, s-au constatat următoarele:  

în listele electorale au fost incluşi 994 alegători (986 alegători înscrişi pe lista electorală 

de bază şi 8 alegători pe lista suplimentară), la votare au participat 551 alegători sau 55,43 la 

sută, au fost declarate nevalabile 10 buletine de vot, iar numărul de voturi valabil exprimate 

constituie 541. Consiliul electoral a primit 986 buletine de vot, conform numărului de alegători 

incluşi pe lista electorală de bază. Au rămas neutilizate 435 buletine de vot.  

 Candidaţii la funcţia de primar: Cebotari Dumitru din partea PDM a obţinut 254 voturi, 

Moraru Mihai din partea PCRM – 4 voturi, Alexei Ivan din partea PL – 94 voturi şi Raileanu 

Eugenia din partea PLDM – 189 voturi valabil exprimate. 
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În circumscripţia electorală  sătească Hristici nici un candidat nu a întrunit mai mult de 

jumătate din numărul de voturi valabil exprimate de alegătorii care au participat la votare. Astfel, 

în buletinul de vot pentru cel de-al doilea tur de scrutin vor fi incluşi candidaţii Cebotari Dumitru 

din partea Partidului Democrat din Moldova şi Raileanu Eugenia din partea Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 

4. Comun Albina, raionul Cimişlia. În buletinul de vot au fost incluşi 2 concurenţi 

electorali.  

În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului 

comunei Albina, întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare nr. 12, 13 şi 14, a 

procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării, întocmit de Consiliul electoral al 

circumscripţiei electorale comunale Albina nr. 2, s-au constatat următoarele: 

în listele electorale au fost incluşi 1725 alegători (1721 alegători înscrişi pe lista 

electorală de bază şi 4 alegători pe lista suplimentară), la votare au participat 776 alegători sau 

45,01 la sută, au fost declarate nevalabile 19 buletine de vot, iar numărul de voturi valabil 

exprimate constituie 757. Consiliul electoral a primit 1720 buletine de vot, conform tirajului 

solicitat. Nu au fost utilizate 944 buletine de vot.  

 Candidaţii la funcţia de primar: Mazur Iurie din partea PCRM  a obţinut 76 voturi şi 

Bîcos Nicolae, candidat independent, – 681 voturi valabil exprimate. 

În temeiul art. 134 alin. (1) din Codul electoral, candidatul independent Bîcos Nicolae se 

consideră ales primar al comunei. 

 5. Comuna Morenii Noi, raionul Ungheni. În buletinul de vot au fost incluşi candidaţi 

din partea a 2 concurenţi electorali.  

În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului 

comunei Morenii Noi, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare nr. 51, şi a procesului-

verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarului, întocmit de Consiliul 

electoral al circumscripţiei electorale comunale Morenii Noi nr. 21, s-au constatat următoarele:  

în listele electorale au fost incluşi 838 alegători (820 alegători înscrişi pe lista electorală 

de bază şi 18 alegători pe lista suplimentară), la votare au participat 492 alegători sau 58,71 la 

sută, au fost declarate nevalabile 5 buletine de vot, iar numărul de voturi valabil exprimate 

constituie 487. Consiliul electoral a primit 820 buletine de vot, conform numărului de alegători 

incluşi pe lista electorală de bază. Nu au fost utilizate 328 buletine de vot.  

 Candidaţii la funcţia de primar: Suprovici Serghei din partea PDM a obţinut 248 voturi şi 

Radeţchii Vladislav din partea PLDM  – 239 voturi valabil exprimate. 

În temeiul art.134 alin. (1) din Codul electoral, dl Suprovici Serghei din partea Partidului 

Democrat din Moldova se consideră ales primar al comunei (rezultatele turului I de scrutin se 

anexează). 

  În conformitate cu art. 26, 132 şi 134 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, Comisia Electorală Centrală a luat act de rezultatele alegerilor noi ale primarilor 

desfăşurate la 11 noiembrie 2012. 

În cifre situaţia se prezintă astfel: 

Denumirea 

circumscripţiei 

electorale 

Alegători 

înscrişi în 

listele 

electorale 

(conform 

procesului-

verbal)  

Numărul de 

alegători care 

au participat 

la votare 

incluşi în 

listele de 

bază / în 

Prezenţa 

la vot 

Rezultat turul I 

(11 noiembrie 2012) 
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listele 

suplimentare 

1. Com. Danu,  

r-nul Glodeni 

 

 

2443 

 

1312 

 

52,52% 

Ursu Mihail (PDM) – 557 voturi 

Timinscaia Zinovia (PCRM) – 358 voturi 

Ivancenco Serghei (PLDM) –  125 voturi 

Ursul Mihail (CI) – 262 voturi                                                     

2. s. Cîrpeşti,  

r-nul Cantemir 

 

1444 

 

 

996 

 

64,51% 

Bîzu Ion (PDM) – 601 voturi 

Dogaru Veaceslav (PLDM) –  380 voturi 

Butuc Sergiu (PCRM) – 12 voturi 

3. s. Hristici,  

r-nul Soroca 

 

 

986 

 

551 

 

55,43% 

Cebotari Dumitru (PDM) – 254 voturi 

Moraru Mihai (PCRM) – 4 voturi 

Alexei Ivan (PL) – 94 voturi 

Raileanu Eugenia (PLDM) – 189 voturi 

4. com. Albina,  

r-nul Cimişlia 

 

1721 

 

776 

 

45,01% 

Mazur Iurie (PCRM) – 76 voturi 

Bîcos Nicolae (CI) – 681 voturi 

 

5. com. Morenii 

Noi,  

r-nul Ungheni 

 

820 

 

 

492 

 

58,71% 

Suprovici Serghei (PDM) – 248 voturi 

Radeţchii Vladislav(PLDM)  – 239 voturi 

 

Preşedintele de şedinţă a menţionat că cea mai înaltă rată de participare a fost înregistrată 

la Cîrpeşti, iar cea mai joasă la Albina. În 3 localităţi primarii au fost aleşi din I tur, iar în 

comuna Danu şi satul Hristici urmează să se desfăşoare al doilea tur de scrutin. 

Preşedintele a propus să se treacă la examinarea subiectelor înscrise pe ordinea de zi. 

 

1. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la stabilirea datei turului al doilea 

de scrutin pentru alegerea primarilor în unele localităţi”.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Ştefan Urîtu – a întrebat, dacă s-a făcut vreo analiză privind influenţa lipsei simbolurilor 

comuniste asupra rezultatelor alegerilor.  

Dl Iurie Ciocan – a precizat că nu este de competenţa CEC să facă asemenea analize. CEC 

analizează şi constată rezultatele conform proceselor-verbale prezentate de organele electorale.  

Dl Ştefan Creangă – a menţionat că în presă au fost publicate declaraţii privind coruperea 

alegătorilor şi a solicitat informaţii la acest subiect.  

Dl Iurie Ciocan – a răspuns că nici în organele electorale inferioare, nici la CEC nu au fost 

înregistrate contestaţii privind acest aspect. Declaraţiile politicienilor rămîn pe seama 

politicienilor.  

Dl Alexandru Simionov – s-a referit la alegerile primarului din Cîrpeşti şi a întrebat, dacă au fost 

modificate hotărîrile organelor electorale ierarhic inferioare privind simbolurile concurenţilor 

electorali. În prima variantă candidatul era înregistrat fără menţiunea dacă e cu simbol sau nu, iar 

a doua variantă specifica înregistrarea candidatului fără înregistrarea simbolului electoral.  

Dl Iurie Ciocan – a propus ca această apreciere să fie lăsată la latitudinea instanţei de judecată 

care va valida legalitatea scrutinului. Astăzi stabilim desfăşurarea turului al doilea în baza 

cifrelor şi procentelor. 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

   

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 
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Avînd în vedere că în comuna Danu, raionul Glodeni şi satul Hristici, raionul Soroca, nici 

un candidat pentru funcţia de primar nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi 

valabil exprimate ale alegătorilor care au participat la votare şi în conformitate cu art. 18, 26 şi 

134 din Codul electoral nr. 1381 – XIII din 21 noiembrie 1997,  

1. Se stabileşte data de 25 noiembrie 2012 pentru desfăşurarea turului al doilea de scrutin 

al alegerilor primarilor comunei Danu, raionul Glodeni şi satului Hristici, raionul Soroca, cu doi 

candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin, în circumscripţia 

electorală comunală Danu nr. 8, raionul Glodeni şi, respectiv, în circumscripţia electorală sătească 

Hristici nr. 12, raionul Soroca, conform anexei nr. 2.  

2. Turul al doilea de scrutin se va desfăşura cu participarea în aceeaşi componenţă a 

organelor electorale şi pe baza aceloraşi liste electorale. 

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.      

 

Hotărîrea nr. 1503 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

2. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la aprobarea modelului listei de 

subscripţie pentru colectarea semnăturilor susţinătorilor referendumului local şi a modelului 

legitimaţiei de membru al grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului local de 

revocare a  primarului comunei Selişte, raionul Orhei”. 

 

Dl Andrei Volentir a anunţat că în sală este prezentă dna Budjeti Svetlana, membru al grupului 

de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului local de revocare a primarului comunei Selişte. 

 

Raportorul a dat citire proiectului. Referindu-se la lista de subscripţie prezentată spre aprobare 

(în care era pretipărit nr. de ordine al susţinătorului), a menţionat că acest număr de ordine 

pretipărit uşurează procedura de colectare a semnăturilor şi cea de numărare a semnăturilor, 

deoarece au fost cazuri cînd în listă după numărul 4, de exemplu, urma numărul 8, apoi 12 şi 

astfel se inducea în eroare privind numărul total de semnături colectate. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Ştefan Urîtu –  a propus să se înscrie undeva între paranteze în listă că persoana care 

colectează semnăturile introduce personal datele, indică informaţia şi aplică semnătura.  

Dl Alexandru Simionov – În contextul normei imperative de la art. 42 (4), numărul de ordine 

pretipărit trebuie exclus şi a propus, ca susţinătorul singur să indice numărul de ordine curent. 

Dl Ştefan Urîtu – a propus includerea în partea de sus a tabelului a unei menţiuni cu următorul 

text: „Atenţie. Susţinătorul indică personal numărul de ordine şi completează informaţia din 

tabel, contrasemnînd pentru aceasta”. 

Dl Ştefan Creangă – a propus ca textul formulat de Şt. Urîtu să fie plasat în partea de jos, pe 

verso primei pagini la asterisc, că alegătorul completează individual toate rubricile din listă. 

Dl Vasile Gafton – a propus să se indice la asterisc că susţinătorul completează rubricile de la 1 

la 5. 

Dl Iurie Ciocan – a propus să se tipărească numărul de ordine al rubricilor şi să se supună votului 

propunerile formulate de A. Simionov şi Şt. Urîtu (prima: de a exclude din listă numărul de 

ordine pretipărit al susţinătorilor şi a doua: de a înscrie la asterisc pe verso primei pagini a listei 

că susţinătorul completează personal rubricile de la 1 la 5). 

Dl Ştefan Urîtu – a propus amînarea examinării chestiunii, deoarece a parvenit informaţia că 

primarul nu a fost înştiinţat despre examinarea în instanţă a cererii grupului de iniţiativă, nu a 

participat la şedinţa instanţei şi este în termen. 

Dl Iurie Ciocan – a supus votului propunerea înaintată de Şt.Urîtu (de a amîna examinarea 

acestei chestiuni): 

REZULTATUL VOTĂRII: 
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Pentru  ____1___,  Contra ____4____, S-au abţinut ___4____. 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi şi astfel nu a fost acceptată. 

Dl Andrei Volentir – a adresat dnei S. Budjeti întrebări privind aspectele procedurale: dacă ştie 

care este procedura de colectare a semnăturilor şi nu are nevoie de instrucţiuni suplimentare în 

acest sens, dacă a înţeles că fiecare susţinător scrie personal datele în rubrici. 

Dna Svetlana Budjeti – a confirmat că ştie procedura de colectare şi nu are nevoie de instrucţiuni 

suplimentare, de asemenea cunoaşte modalitatea de completare a listelor de subscripţie, fiecare 

susţinător înscrie personal datele în rubrici.  

 

S-a propus aprobarea proiectului cu cele două modificări propuse referitoare la numărul de 

ordine şi textul de la asterisc. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___1____. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se aprobă: 

- modelul listei de subscripţie pentru colectarea semnăturilor susţinătorilor 

referendumului local, conform anexei nr. 1.Tirajul va constitui 25 de exemplare; 

- modelul legitimaţiei de membru al grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea 

referendumului local, conform, anexei nr. 2. Tirajul va constitui 25 de exemplare. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.   

 

Hotărîrea nr. 1504 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

3. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la prelungirea degrevării de 

atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai organelor electorale şi a 

personalului responsabil de evidenţa mijloacelor financiare”. 

 

Dl Eduard Răducan a părăsit şedinţa. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. De la data de 13 pînă la 26 noiembrie 2012 inclusiv, se prelungeşte termenul degrevării 

de atribuţiile de la locul de muncă permanent a doamnei Nastas Raisa, secretar al Consiliului 

electoral de circumscripţie electorală sătească Hristici nr. 12 din raionul Soroca. 

2. De la data de 13 pînă la 26 noiembrie 2012 inclusiv, se prelungeşte termenul convocării 

domnului Tuceac Fiodor, vicepreşedinte al Consiliului electoral de circumscripţie electorală 

comunală Danu nr. 8 din raionul Glodeni. 

3. Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Danu nr. 8 din raionul Glodeni 

va prelungi, de la data de 13 pînă la 26 noiembrie 2012 inclusiv, termenul degrevării de la locul 

de muncă permanent al unui membru din cadrul fiecărui birou electoral constituit. 

4. Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală +Danu nr. 8 din raionul 

Glodeni şi Consiliul electoral de circumscripţie electorală sătească Hristici nr. 12 din raionul 

Soroca vor prelungi, de la 13 pînă la 26 noiembrie 2012 inclusiv, termenul pentru care a fost 

angajată persoana responsabilă de evidenţa mijloacelor financiare alocate şi prezentarea 

raportului financiar asupra gestionării acestora. 
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5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.   

 

Hotărîrea nr. 1505 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

4. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre ,,Cu privire la raportul financiar privind 

veniturile şi cheltuielile concurenţilor electorali în cadrul campaniei electorale a alegerilor locale 

noi din 11 noiembrie 2012”. 

 

Dl Eduard Răducan a revenit în sală. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Alexandru Simionov – a întrebat dacă concertele de promovare a concurenţilor ar trebui 

incluse în raportul financiar, referindu-se la faptul că în reţeaua de socializare a fost postat un 

material despre un concert de promovare a unui concurent electoral. 

Dl Andrei Volentir – a precizat că CEC ia act de rapoartele financiare prezentate consiliilor 

electorale şi aprobate de acestea.  

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că CEC examinează doar materiale probate. 

Dl Alexandru Simionov – a propus sesizarea organelor de drept pentru constatarea dacă 

evenimentul artistic cu tentă electorală a avut sau nu a avut loc şi totodată stabilirea cuantumului 

cheltuielilor ce ţin de organizarea evenimentului respectiv. 

Dl Ştefan Creangă – a propus să fie sesizate organele de forţă privind toate cheltuielile reale ale 

tuturor concurenţilor electorali.  

Dl Andrei Volentir – a menţionat că 2 concurenţi (PLDM şi PDM) au prezentat rapoarte 

financiare cu cheltuieli în campania electorală, iar PCRM, PL şi 2 candidaţi independenţi au 

declarat că nu au efectuat cheltuieli. A propus reformularea părţii descriptive, în care să se 

menţioneze acest fapt. 

 

S-a propus aprobarea proiectului cu cele două modificări propuse referitoare la partea 

descriptivă, în care să se menţioneze că 2 concurenţi (PLDM şi PDM) au prezentat rapoarte 

financiare cu cheltuieli în campania electorală, iar PCRM, PL şi 2 candidaţi independenţi au 

prezentat declaraţii potrivit cărora nu au efectuat cheltuieli, şi introducerea în partea dispozitivă a 

unui punct nou, care să prevadă transmiterea materialelor organelor de drept pentru verificare.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se ia act de rapoartele financiare privind veniturile si cheltuielile concurenţilor electorali 

(Informaţia generalizatoare  asupra acestora se anexează). 

2. Se aproba raportul financiar privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor electorali în 

cadrul alegerilor locale noi din data de 11 noiembrie 2012, la venituri  în sumă de 43400 lei şi la 

cheltuieli în sumă de 42900,8 lei, conform situaţiei la data de 13 noiembrie 2012. 

3. Prezenta hotărîre se remite Ministerului Afacerilor Interne în vederea examinării 

corectitudinii informaţiei prezentate de concurenţii electorali privind veniturile şi cheltuielile 

acestora din cadrul campaniei electorale pentru alegerile locale noi din 11 noiembrie 2012, 

precum şi a faptului declarării de către unii concurenţi electorali că nu au efectuat operaţii 

financiare în campania electorală, cu informarea Comisiei Electorale Centrale asupra rezultatelor 

investigaţiilor efectuate. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.   
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Hotărîrea nr. 1506 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

5. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre ,,Cu privire la aprobarea Devizului de 

cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea turului doi de scrutin al alegerilor locale noi din 25 

noiembrie 2012”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 1. Se aprobă Devizul de cheltuieli în sumă de 48 629 lei (conform anexei), pentru 

organizarea şi desfăşurarea turului al doilea de scrutin din 25 noiembrie 2012 al alegerilor locale 

noi în localităţile: 

-  Danu, raionul Glodeni; 

-  Hristici, raionul Soroca.  

           2. Direcţia financiar-economică  va întocmi şi va prezenta Ministerului Finanţelor 

planurile de finanţare pentru finanţarea consiliilor electorale de circumscripţie. 

3. După încheierea alegerilor, consiliile electorale vor prezenta Comisiei Electorale 

Centrale un raport asupra gestionării mijloacelor financiare alocate, conform Instrucţiunii privind 

evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, aprobată prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 90 din 19 aprilie 2011. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Hotărîrea nr. 1507 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Dl Alexandru Simionov – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unui mandat 

de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăţ, raionul Anenii Noi”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăţ. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăţ, raionul Anenii Noi, 

candidatului supleant Ghereg Chiril de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.   

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Hotărîrea nr. 1508 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

7. S-A AUDIAT: 

Dl Alexandru Simionov – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unui mandat 

de consilier în Consiliul sătesc Puhăceni, raionul Anenii Noi”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

          1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Puhăceni. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Puhăceni, raionul Anenii Noi, 

candidatului supleant Guşovschi Valeriu de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.   

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.   

 

Hotărîrea nr. 1509 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

8. S-A AUDIAT: 

Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unor mandate de 

consilier în Consiliul sătesc Rădeni, raionul Călăraşi”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se ia act de vacanţa a patru mandate de consilier în Consiliul sătesc Rădeni. 

2. Se atribuie patru mandate de consilier în Consiliul sătesc Rădeni, raionul Călăraşi, 

candidaţilor supleanţi Gori Alexei, Jardan Maria de pe lista Partidului Liberal şi Luţcan 

Ecaterina, Sajin Elena de pe lista Partidului Democrat din Moldova.   

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.   

 

Hotărîrea nr. 1510 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

9. S-A AUDIAT: 

Dl Alexandru Simionov – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unui 

mandat de consilier în Consiliul raional Căuşeni”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul raional Căuşeni. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Căuşeni candidatului supleant 

Para Vasile de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Hotărîrea nr. 1511 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

 

10. S-A AUDIAT: 



11 

 

Dl Eduard Răducan – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unor 

mandate de consilier în Consiliul raional Cimişlia”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 
1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul raional Cimişlia. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Cimişlia candidaţilor supleanţi 

Prisăcaru Andrei de pe lista Partidului Liberal şi Dubceac Iurie de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Hotărîrea nr. 1512 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

11. S-A AUDIAT: 

Dl Eduard Răducan – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unui mandat de 

consilier în Consiliul comunal Ialpujeni, raionul Cimişlia”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ialpujeni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ialpujeni, raionul Cimişlia, 

candidatului supleant Ţurcanu Andrei de pe lista Partidului Liberal.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Hotărîrea nr. 1513 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

12. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unui mandat de 

consilier în Consiliul comunal Moşana, raionul Donduşeni”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Moşana. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Moşana, raionul Donduşeni, 

candidatului supleant Cuceinic Vasilii de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova.  
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3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Hotărîrea nr. 1514 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

13. S-A AUDIAT: 

Dl Eduard Răducan – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unui mandat de 

consilier în Consiliul sătesc Călmăţui, raionul Hînceşti”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Călmăţui. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Călmăţui, raionul Hînceşti, 

candidatului supleant Rotaru Viorica de pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Hotărîrea nr. 1515 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

14. S-A AUDIAT: 

Dl Eduard Răducan – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unor mandate 

de consilier în Consiliul sătesc Voinescu, raionul Hînceşti”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 
1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Voinescu. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Voinescu, raionul Hînceşti, 

următorilor candidaţi supleanţi: Roşca Constantin şi Smochina Grigori de pe lista Partidului 

Democrat din Moldova.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Hotărîrea nr. 1516 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

15. S-A AUDIAT: 

Dl Eduard Răducan – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unui mandat de 

consilier în Consiliul sătesc Romanovca, raionul Leova”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Romanovca. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Romanovca, raionul Leova, 

candidatului supleant Strîmbanu Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Hotărîrea nr. 1517 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

16. S-A AUDIAT: 

Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unui mandat de 

consilier în Consiliul orăşenesc Rezina, raionul Rezina”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Rezina. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Rezina, raionul Rezina, 

candidatului supleant Perciun Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Hotărîrea nr. 1518 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

17. S-A AUDIAT: 

Dl Svetlana Guţu – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unor mandate de 

consilier în Consiliul sătesc Voinova, raionul Străşeni”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 
1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Voinova. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Voinova, raionul Străşeni, 

candidaţilor supleanţi Ţurcan Ion de pe lista Partidului Liberal şi Preguza Svetlana de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Hotărîrea nr. 1519 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

18. S-A AUDIAT: 

Dl Svetlana Guţu – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unui mandat de 

consilier în Consiliul sătesc Corten, raionul Taraclia”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corten. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Corten, raionul Taraclia, 

candidatului supleant Stratiev Ivan de pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Hotărîrea nr. 1520 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

19. S-A AUDIAT: 

Dl Svetlana Guţu – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unor mandate de 

consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 
1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul municipal Comrat. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia, 

candidaţilor supleanţi Peicov Alexandr şi Stanciu Vitalii de pe lista Partidului  Democrat din  

Moldova.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Hotărîrea nr. 1521 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a constatat că ordinea de zi a fost epuizată  

şi a declarat şedinţa închisă. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                         Iurie CIOCAN 

 

Secretarul şedinţei                                                                        Andrei VOLENTIR 
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