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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 

 

 

 

PROCESUL-VERBAL nr. 66 

 

al şedinţei ordinare a 

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

din 15.11.2011, ora 15.00       

        

Membrii prezenţi: 

Iurie Ciocan, preşedinte al Comisiei  

Andrei Volentir, secretar al Comisiei 

Ştefan Urîtu, vicepreşedinte al Comisiei  

Alexandru Simionov, membru 

Ştefan Creangă, membru 

Vadim Moţarschi, membru 

Vasile Gafton, membru 

 

 

Dl Iurie Ciocan, verificînd prezenţa la şedinţă a membrilor, a stabilit că aceasta 

este deliberativă, fiind întrunit cvorumul necesar, după care a deschis-o. 

 

Dl Ştefan Urîtu întîrzie. 

Dna Svetlana Guţu lipseşte.  

 

Dl Iurie Ciocan a dat citire proiectului ordinii de zi şi în lipsa altor propuneri a 

supus-o votului. 

 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

 

 

ORDINEA DE ZI: 
    

1. Cu privire la rapoartele financiare de totalizare ale concurenţilor electorali în 

alegerile locale noi din 13 noiembrie 2011 

      Raportor: Iurie Ciocan 

2. Cu privire la stabilirea datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea 

primarului oraşului Făleşti, raionul Făleşti 

       Raportor: Iurie Ciocan 
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3. Cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi 

desfăşurarea turului al doilea de scrutin al alegerilor primarului oraşului 

Făleşti, raionul Făleşti 

         Raportor: Iurie Ciocan 

4. Cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la 

Moscova, Federaţia Rusă 

         Raportor: Iurie Ciocan 

5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc 

Drepcăuţi, raionul Briceni 

        Raportor: Vasile Gafton 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cahul 

        Raportor: Ştefan Urîtu  

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Taraclia 

de Salcie, raionul Cahul 

        Raportor: Ştefan Urîtu 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hirova, 

raionul Călăraşi 

        Raportor: Ştefan Creangă 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrîta, 

raionul Dubăsari 

        Raportor: Alexandru Simionov 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal 

Albineţul Vechi, raionul Făleşti 

         Raportor: Andrei Volentir 

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

Mărculeşti, raionul Floreşti 

       Raportor: Andrei Volentir 

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

Sevirova, raionul Floreşti 

      Raportor: Andrei Volentir 

13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal 

Trifăneşti, raionul Floreşti 

         Raportor: Andrei Volentir 

14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fundurii 

Noi, raionul Glodeni 

      Raportor: Vasile Gafton 

15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Limbenii 

Vechi, raionul Glodeni 

         Raportor: Vasile Gafton 

16. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc 

Moleşti, raionul Ialoveni 

         Raportor: Ştefan Urîtu  

17. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional 

Hînceşti 

         Raportor: Ştefan Urîtu  
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18. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc 

Hînceşti, raionul Hînceşti 

         Raportor: Ştefan Urîtu   

19. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sofia, 

raionul Hînceşti 

         Raportor: Ştefan Urîtu  

20. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal 

Băiuş, raionul Leova 

         Raportor: Andrei Volentir  

21. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal 

Cazangic, raionul Leova 

         Raportor: Andrei Volentir 

22. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc 

Covurlui, raionul Leova 

         Raportor: Andrei Volentir 

23. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal 

Brătuleni, raionul Nisporeni 

         Raportor: Ştefan Creangă 

24. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal 

Iurceni, raionul Nisporeni 

         Raportor: Ştefan Creangă 

25. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal 

Vărzăreşti, raionul Nisporeni 

         Raportor: Ştefan Creangă 

26. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal 

Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei 

         Raportor: Vadim Moţarschi 

27. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Soroca 

         Raportor: Vadim Moţarschi 

28. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal 

Holoşniţa, raionul Soroca 

         Raportor: Vadim Moţarschi 

29. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc 

Racovăţ, raionul Soroca 

        Raportor: Vadim Moţarschi 

30. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vadul 

Raşcov, raionul Şoldăneşti 

     Raportor: Vadim Moţarschi 

31. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ştefan 

Vodă 

         Raportor: Alexandru Simionov    

32. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc 

Carahasani, raionul Ştefan Vodă 

      Raportor: Alexandru Simionov 

33. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal 

Răscăieţi , raionul Ştefan Vodă 

         Raportor: Alexandru Simionov 
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34. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc 

Avdarma, UTA Găgăuzia 

         Raportor: Andrei Volentir 

 

 

1. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, preşedinte al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre despre 

raportul financiar de totalizare privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor 

electorali în alegerile locale noi din 13 noiembrie 2011, la situaţia din 14 noiembrie 

2011. 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

Dl Vasile Gafton – a întrebat despre cazul candidatului independent Bîrliba. 

Dl Iurie Ciocan – a răspuns că materialele acestui concurent electoral au fost 

restituite consiliului electoral de circumscripţie. La CEC se prezintă rapoartele 

partidelor politice care sunt gestionate din centru, candidaţii independenţi 

gestionîndu-şi finanţele la nivel local. CEC a fost informat despre depunerea unei 

contestaţii, care a fost examinată la faţa locului şi remisă organelor de poliţie 

pentru constatarea circumstanţelor.  

Dl Ştefan Creangă – a întrebat dacă există informaţii de la consiliul electoral de 

circumscripţie referitor la existenţa sau inexistenţa pliantelor cu caracter electoral. 

Dl Iurie Ciocan – a răspuns că nu s-a intrat în esenţa materialelor pentru că este de 

competenţa consiliului electoral de circumscripţie. La CEC nu a parvenit nici o 

contestaţie în acest sens, materialele au fost examinate la faţa locului. Referitor la 

pliantele candidatului independent Bîrliba, acestea au fost anexate la contestaţie, 

iar motivele contestaţiei au fost lipsa datelor de provenienţă a acestor pliante.  

 

Dl Ştefan Urîtu s-a alăturat şedinţei. 

  

Dl Andrei Volentir – a propus excluderea poziţiei 7 din tabel referitor la candidatul 

independent. 

Dl Iurie Ciocan – a căzut de acord. 

 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

electorali sus-vizaţi (Informaţia generalizatoare asupra acestora se anexează). 
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2. Se aprobă raportul financiar de totalizare privind veniturile şi cheltuielile 

concurenţilor electorali în alegerile locale noi din 13 noiembrie  2011, la situaţia 

din 14 noiembrie 2011: la venituri -  în sumă de 26 486  lei şi la cheltuieli – în 

sumă de 26 380,85 lei. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

2. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, preşedinte al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la cu privire la stabilirea datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea 

primarului oraşului Făleşti, raionul Făleşti. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 1. Se stabileşte data de 27 noiembrie 2011 pentru desfăşurarea 

turului al doilea de scrutin al alegerilor primarului oraşului Făleşti, cu doi 

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

circumscripţia electorală orăşenească Făleşti nr. 1, raionul Făleşti. 

2. Se prelungeşte termenul convocării, pentru perioada 16 noiembrie – 28 

noiembrie 2011, a doamnei Ischimji Tatiana, secretarul  consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale Făleşti nr. 1, raionul Făleşti. 

   Consiliul electoral va prelungi termenul pentru care a fost angajată o 

persoană în aparatul de lucru responsabilă de evidenţa mijloacelor financiare 

alocate şi prezentarea raportului financiar asupra gestionării acestora, pentru 

perioada 15 noiembrie – 28 noiembrie 2011, inclusiv.  

 3 Se prelungeşte termenul degrevării de atribuţiile de la locul de muncă 

permanent a membrilor birourilor  electorale ale secţiilor de votare pentru perioada 

15 noiembrie – 28 noiembrie 2011, inclusiv.        

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

3. S-A AUDIAT:  

Dl Iurie Ciocan, preşedinte al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea 

turului al doilea de scrutin al alegerilor primarului oraşului Făleşti, raionul Făleşti. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 
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AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se aprobă Devizul de cheltuieli în sumă de 77 190 lei pentru 

organizarea şi desfăşurarea turului al doilea de scrutin al alegerilor primarului 

oraşului Făleşti, raionul Făleşti, din 27 noiembrie 2011. 

2. Direcţia financiară şi audit va întocmi şi va prezenta Ministerului 

Finanţelor planurile de finanţare în vederea finanţării consiliilor electorale 

respective. 

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.397 din 14 decembrie 2006. 

 4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează.   

 

 

4. S-A AUDIAT:  

Dl Iurie Ciocan, preşedinte al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Moscova, 

Federaţia Rusă. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se deleagă, pentru perioada 2-6 decembrie 2011, domnul Vasile Gafton, 

membrul Comisiei Electorale Centrale şi domnul Stanislav Bondari, 

consultant superior în Direcţia juridică şi relaţii cu publicul, să participe la 

monitorizarea alegerilor deputaţilor în Duma de Stat a Adunării Federale, 

care vor avea loc pe data de 4 decembrie curent în Federaţia Rusă. 

2. Delegaţia se va deplasa la Moscova cu avionul pe ruta Chişinău – Moscova 

– Chişinău.            

3. Direcţia financiară şi audit va achita cheltuielile de transport, conform 

legislaţiei în vigoare, iar cheltuielile de cazare şi diurnă sînt acoperite de 

partea rusă. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

Hotărîrea se anexează. 
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5. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Drepcăuţi, raionul 

Briceni.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Briceni, candidatului supleant Corcimariuc Mihail de pe lista Partidului 

Democrat din Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Dl Ştefan Urîtu, vicepreşedinte al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cahul. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul raional Cahul. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Cahul candidatului 

supleant Miroşnicenco Gheorghe de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Dl Ştefan Urîtu, vicepreşedinte al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Taraclia de Salcie, 

raionul Cahul.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 
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AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Salcie. 

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

raionul Cahul, candidatului supleant Mîndru Mihail de pe lista Partidului 

Liberal Democrat din Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează.  

 

 

8. S-A AUDIAT: 

Dl Ştefan Creangă, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hirova, raionul 

Călăraşi.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Călăraşi, candidatului supleant Spînu Gheorghe de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

9. S-A AUDIAT: 

Dl Alexandru Simionov, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre 

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrîta, raionul 

Dubăsari.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrîta. 
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 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Pîrîta, raionul 

Dubăsari, candidatului supleant Craijdan Fiodor de pe lista Partidului Democrat 

din Moldova.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

10. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir, secretar al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la unui mandat de consilier în Consiliul comunal Albineţul Vechi, raionul 

Făleşti. 

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Albineţul Vechi. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Albineţul Vechi, 

raionul Făleşti, candidatului supleant Negrescu Constantin de pe lista Partidului 

Liberal Democrat din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează.  

 

 

11. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir, secretar al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mărculeşti, raionul 

Floreşti.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Mărculeşti. 

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

Floreşti, candidatului supleant Bulgaru Maria de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  
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Hotărîrea se anexează. 

 

12. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir, secretar al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sevirova, 

raionul Floreşti.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Sevirova. 

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

Floreşti, candidatului supleant Zaplitnîi Serghei de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

13. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir, secretar al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Trifăneşti, 

raionul Floreşti.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Trifăneşti. 

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

Floreşti, candidatului supleant Cijova Elena de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

 

 



 11 

14. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi, 

raionul Glodeni.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Noi. 

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

Glodeni, candidatului supleant Mocriţcaia Olga de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

15. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Limbenii Vechi, 

raionul  Glodeni.   

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Vechi. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Limbenii Vechi, 

raionul Glodeni, candidatului supleant Popanu Mihail de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

16. S-A AUDIAT: 

Dl Ştefan Urîtu, vicepreşedinte al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Moleşti, raionul 

Ialoveni.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 
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AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Moleşti. 

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

Ialoveni, candidaţilor supleanţi: Catan Ludmila de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova şi Catan Alexandru de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova.    

           3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

17. S-A AUDIAT: 

Dl Ştefan Urîtu, vicepreşedinte al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Hînceşti.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se ia act de vacanţa a două mandate  de consilier în Consiliul raional 

Hînceşti. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Hînceşti 

candidaţilor supleanţi: Zghiban Mihail de pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova şi Negru Iacob de pe lista Partidului Democrat din Moldova.   

           3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

18. S-A AUDIAT: 

Dl Ştefan Urîtu, vicepreşedinte al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Hînceşti, 

raionul Hînceşti.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

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

Hînceşti. 

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

Hînceşti, candidatului supleant Popa Tatiana de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

19. S-A AUDIAT: 

Dl Ştefan Urîtu, vicepreşedinte al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sofia, raionul 

Hînceşti. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Hînceşti, candidatului supleant Chimingir Serghei de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

20. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir, secretar al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Băiuş, raionul 

Leova.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se ia act de vacanţa a trei mandate  de consilier în Consiliul comunal 

Băiuş. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Băiuş, raionul 

Leova, candidaţilor supleanţi: Butuc Ecaterina şi Bogheanu Maria de pe lista 
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Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Cernencaia Vasilina de pe lista 

Partidului Politic „Patrioţii Moldovei”.   

           3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

21. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir, secretar al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Cazangic, 

raionul Leova.   

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Cazangic. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Cazangic, raionul 

Leova, candidaţilor supleanţi: Graur Angela şi Croitoru Andrei de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova.   

           3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează.  

 

 

22. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir, secretar al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Covurlui, raionul 

Leova.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Leova, candidatului supleant Iftodi Olga de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 



 15 

 

23. S-A AUDIAT: 

Dl Ştefan Creangă, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brătuleni, 

raionul Nisporeni.   

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Ştefan Urîtu – a întrebat dacă dna Coniuhov Victoria a fost informată despre 

atribuirea mandatului de consilier. 

Dl Ştefan Creangă – a răspuns că nu este informată, pentru că este plecată peste 

hotare. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___2_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Brătuleni. 

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

Nisporeni, candidatului supleant Pretuleac Maia de pe lista Partidului Democrat 

din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

24. S-A AUDIAT: 

Dl Ştefan Creangă, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iurceni, raionul 

Nisporeni.   

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Iurceni. 

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

Nisporeni, candidatului supleant Tomacinschi Zinaida de pe lista Partidului 

Democrat din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 
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Hotărîrea se anexează. 

 

 

25. S-A AUDIAT: 

Dl Ştefan Creangă, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vărzăreşti, 

raionul Nisporeni.   

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Vărzăreşti. 

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

Nisporeni, candidatului supleant Stratulat Zinovia de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

26. S-A AUDIAT: 

Dl Vadim Moţarschi, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bilicenii Vechi, 

raionul Sîngerei.   

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Bilicenii Vechi. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Bilicenii Vechi, 

raionul Sîngerei, candidatului supleant Tofan Gherasim de pe lista Partidului 

Liberal Democrat din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 
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27. S-A AUDIAT: 

Dl Vadim Moţarschi, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Soroca.   

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul raional Soroca. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Soroca candidatului 

supleant Ghitlan Nicolae de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

28. S-A AUDIAT: 

Dl Vadim Moţarschi, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Holoşniţa, 

raionul Soroca.   

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Holoşniţa. 

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

Soroca, candidatului supleant Guţu Natalia de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează.   

 

29. S-A AUDIAT: 

Dl Vadim Moţarschi, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unor mandate  de consilier în Consiliul sătesc Racovăţ, raionul 

Soroca.   

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

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

Racovăţ. 

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

Soroca, candidaţilor supleanţi: Cebotari Valeriu de pe lista Partidului Liberal, 

Ciobanu Petru de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, Bruma 

Nicolae şi Sandu Leonid de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

30. S-A AUDIAT: 

Dl Vadim Moţarschi, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vadul-Raşcov, 

raionul Şoldăneşti.   

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vadul-

Raşcov. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Vadul-Raşcov, 

raionul Şoldăneşti, candidatului supleant Lomaca Larisa de pe lista Partidului 

Democrat din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

  

Hotărîrea se anexează. 

 

31. S-A AUDIAT: 

Dl Alexandru Simionov, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre 

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă.   

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul raional Ştefan 

Vodă. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă 

candidatului supleant Ixari Ion de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 
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 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

32. S-A AUDIAT: 

Dl Alexandru Simionov, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre 

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Carahasani, 

raionul Ştefan Vodă.   

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Carahasani. 

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

Ştefan Vodă, candidatului supleant Drugaliov Zinaida de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

33. S-A AUDIAT: 

Dl Alexandru Simionov, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre 

cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Răscăieţi, 

raionul Ştefan Vodă.   

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Răscăieţi. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Răscăieţi, raionul 

Ştefan Vodă, candidaţilor supleanţi: Nigai Vasile de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova şi Covalenco Olga de pe lista Partidului Liberal. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

 



 20 

 

34. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir, secretar al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Avdarma, UTA 

Găgăuzia.   

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Avdarma, UTA 

Găgăuzia, candidatului supleant Chirovici Ivan de pe lista Partidului politic „Casa 

Noastră – Moldova”.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează.  

 

 

 

 

Dl Iurie Ciocan – a anunţat că ordinea de zi a fost epuizată şi a închis şedinţa. 

 

 

 

Preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                                      Iurie CIOCAN 

 

Secretarul 
Comisiei Electorale Centrale                                              Andrei VOLENTIR 
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