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PROCES-VERBAL 

09.09.08_____ nr. 137 
              mun. Chişinău  
 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 

 

Ora: 16.00 

 

     

Preşedinte: Eugeniu Ştirbu  

 

Vicepreşedinte: Renata Lapti 

 

Secretar: Iurie Ciocan 

                                            

Membri:          Pavel Midrigan 

 Nicolae Gîrbu  

 Victor Kosteţki 

  

Lipsesc: Mihai Buşuleac /absenţă motivată/ 

 Valentin Vizant /absenţă motivată/ 

 Vasile Gafton /absenţă motivată/ 

 

Mass-media: lista se anexează 

 

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. 

Propuneri şi obiecţii nu sînt. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul ordinii de zi. 

 

AU VOTAT 

Pentru  ____6_____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 
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ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului 

Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

2. Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului 

Răuţel, raionul Făleşti 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

3. Cu privire la modelele de documente întocmite de birourile electorale ale 

secţiilor de votare şi de consiliile electorale de circumscripţie la referendumul local 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

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

Condriţa, municipiul Chişinău 

Raportor: Iurie Ciocan 

5. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc 

Şerpeni, raionul Anenii Noi 

Raportor: Iurie Ciocan 

6. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc 

Chircăieşti, raionul Căuşeni 

Raportor: Iurie Ciocan 

7. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional 

Criuleni 

Raportor: Iurie Ciocan 

8. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal 

Dolinnoe, raionul Criuleni 

Raportor: Iurie Ciocan 

9. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc 

Oniţcani, raionul Criuleni 

Raportor: Iurie Ciocan 

10. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orăşenesc 

Drochia, raionul Drochia 

 Raportor: Iurie Ciocan 

11. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal 

Palanca, raionul Drochia 

Raportor: Iurie Ciocan 

12. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc 

Catranîc, raionul Făleşti 

Raportor: Iurie Ciocan 

13. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal 

Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti 

Raportor: Iurie Ciocan 

14. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Buţeni, 

raionul Hînceşti 

Raportor: Iurie Ciocan 
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15. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc 

Pervomaiscoe, raionul Hînceşti 

Raporor: Iurie Ciocan 

16. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orăşenesc 

Leova, raionul Leova 

Raportor: Iurie Ciocan 

17. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc 

Bălăureşti, raionul Nisporeni 

Raportor: Iurie Ciocan 

18. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal 

Vărzăreşti, raionul Nisporeni 

Raportor: Iurie Ciocan 

19. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul comunal 

Step-Soci, raionul Orhei 

Raportor: Iurie Ciocan 

20. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal 

Zorile, raionul Orhei 

Raportor: Iurie Ciocan 

21. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orăşenesc 

Rezina, raionul Rezina 

Raportor: Iurie Ciocan 

22.  Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal 

Recea, raionul Rîşcani 

Raportor: Iurie Ciocan 

23. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional 

Sîngerei 

Raportor: Iurie Ciocan 

24. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal 

Bilicenii Noi, raionul Sîngerei 

Raportor: Iurie Ciocan 

25.  Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc 

Băxani, raionul Soroca 

Raportor: Iurie Ciocan 

26. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc 

Oclanda, raionul Soroca 

Raportor: Iurie Ciocan 

27. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal 

Regina Maria, raionul Soroca 

Raportor: Iurie Ciocan 

28. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc 

Ţigăneşti, raionul Străşeni 

Raportor: Iurie Ciocan 

29.  Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc 

Vorniceni, raionul Străşeni 

 Raportor: Iurie Ciocan 
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30. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orăşenesc 

Ştefan Vodă, raionul Ştefan Vodă 

Raportor: Iurie Ciocan 

31. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional 

Taraclia 

 Raportor: Iurie Ciocan 

32.  Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc 

Cornova, raionul Ungheni  

Raportor: Iurie Ciocan 

33.  Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal 

Petreşti, raionul Ungheni 

Raportor: Iurie Ciocan 

34. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul comunal 

Valea Mare, raionul Ungheni 

Raportor: Iurie Ciocan  

35. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orăşenesc 

Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia 

Raportor: Iurie Ciocan 

36. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc 

Copceac, UTA Găgăuzia 

 Raportor: Iurie Ciocan 

37. Cu privire la abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1830 din 

5 august 2008 

Raportor: Iurie Ciocan 

38.  Cu privire la eliberarea din funcţie 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

39.  Cu privire la cadre 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

 

1. S-A AUDIAT:  

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei – Consiliul sătesc Plop-Ştiubei, 

prin decizia nr.4/7.5 din 27 iunie 2008 a luat act de cererea dlui Scoarţa Leonid 

privind demisionarea din funcţia de primar şi a intervenit pe lîngă Comisia 

Electorală Centrală privind stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului 

satului respectiv. Potrivit art.28 alin.(2) lit.a) din Legea privind administraţia 

publică locală şi art.5 alin.(4) lit.e) din Legea privind statutul alesului local, 

mandatul primarului încetează înainte de termen în caz de demisie. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

În conformitate cu art.18, 26, 27, 29 şi 139 din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, art.28 alin.(2) lit.a) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală şi art.5 alin.(4) lit.e) din Legea nr. 768-

XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, Comisia Electorală 

Centrală: 
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1. Ia act de vacanţa mandatului de primar al satului Plop-Ştiubei, raionul 

Căuşeni. 

2. Stabileşte pentru data de 16 noiembrie 2008 desfăşurarea alegerilor locale 

noi ale primarului satului Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni. 

3. Consiliul sătesc Plop-Ştiubei şi partidele reprezentate în Parlament vor 

propune candidaturile în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei săteşti 

Plop-Ştiubei pînă la 20 septembrie 2008. 

 4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____0_____, S-au abţinut _____0___ 

 
 

2. S-A AUDIAT:  

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei – Consiliul sătesc Răuţel, prin 

decizia nr.05/1 din 24 iulie 2008 a declarat vacant mandatul de primar deţinut de 

Prodan Tudor, în legătură cu decesul acestuia şi a propus Comisiei Electorale 

Centrale să stabilească data alegerilor locale noi. Potrivit art.28 alin.(2) lit.e) din 

Legea privind administraţia publică locală şi art.5 alin.(4) lit.f) din Legea privind 

statutul alesului local, mandatul primarului încetează înainte de termen în caz de 

deces. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

În conformitate cu art.18, 26, 27, 29 şi 139 din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, art.28 alin.(2) lit.e) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală şi art.5 alin.(4) lit.f) din Legea nr. 768-

XIV din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local, Comisia Electorală 

Centrală: 

1.  Ia act de vacanţa mandatului de primar al satului Răuţel, raionul Făleşti. 

2.   Stabileşte pentru data de 16 noiembrie 2008 desfăşurarea alegerilor locale 

noi ale primarului satului Răuţel, raionul Făleşti. 

3.  Consiliul sătesc Răuţel şi partidele reprezentate în Parlament vor propune 

candidaturile în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei săteşti Răuţel 

pînă la 20 septembrie 2008. 

 4.   Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

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

 

3. S-A AUDIAT: 

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei – în conformitate cu art. 18, 193 

şi 196 din Codul electoral nr. 1381–XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 

Centrală  propune spre aprobare modelul procesului-verbal privind pregătirea 
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biroului electoral către efectuarea votării în ziua referendumului; modelul 

procesului-verbal cu privire la numărarea voturilor la referendumul local privind 

revocarea primarului; modelul procesului-verbal cu privire la totalizarea 

rezultatelor referendumului local privind revocarea primarului; 

modelul raportului biroului electoral al secţiei de votare; modelul raportului 

consiliului electoral al circumscripţiei electorale. Toate modelele sînt anexate la 

procesele-verbale sus-menţionate.. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Nicolae Gîrbu – mă refer la titlul procesului-verbal privind pregătirea 

biroului electoral către efectuarea votării în ziua referendumului şi propun de a găsi 

o altă formulare pentru cuvîntul „pregătire”. 

Dl Iurie Ciocan – procesul-verbal privind pregătirea biroului electoral către 

efectuarea votării în ziua referendumului corespunde exact acţiunilor care urmează 

a fi efectuate: pregătirea localurilor, urnelor de vot, ştampilele etc. Pentru a fi mai 

clar, propun cuvîntul „birolui” de a-l substitui cu cuvîntul „secţiei”. 

Dl Eugeniu Ştirbu – dle Gîrbu vă amintesc, că fiind în deplasare în Ukraina, 

împreună am convenit de a prelua acest tip de model pe care astăzi îl şi propunem 

spre aprobare. Cu atît mai mult, că acest termen este preluat din Codul electoral. 

Dl Pavel Midrigan – referitor la p. 4, ultimul alineat din modelul raportului 

consiliului electoral al circumscripţiei electorale. Propun de a exclude ultimul 

alineat privind opiniile separate, căci nu este clar cine verifică şi în legătură cu ce se 

verifică căci, chiar, dacă un judecător are opinie separată, totuşi hotărîrea se adoptă. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul de hotărîre luînd în considerare 

propunerile înaintate de dl Ciocan şi dl Midrigan. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

În conformitate cu art. 18, 193 şi 196 din Codul electoral nr. 1381–XIII din 

21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:  

 1. Aprobă: 

 - modelul procesului-verbal privind pregătirea secţiei de votare pentru votare 

în ziua referendumului (modelul se anexează); 

- modelul procesului-verbal cu privire la numărarea voturilor la referendumul 

local privind revocarea primarului (modelul se anexează); 

- modelul procesului-verbal cu privire la totalizarea rezultatelor 

referendumului local privind revocarea primarului (modelul se anexează); 

- modelul raportului biroului electoral al secţiei de votare (modelul se 

anexează); 

- modelul raportului consiliului electoral al circumscripţiei electorale (modelul 

se anexează). 

 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 
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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 Condriţa, prin decizia nr. 4/3 din 22 august 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Cotorobai Vasile, la cerere, ales pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”. 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 sătesc Condriţa revine dnei Mîndrilă 

Ecaterina, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei sectorului Buiucani, municipiul Chişinău din 

8 iunie 2007. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de adeverinţa primăriei satului 

Condriţa, prin care se confirmă că dl Ţurcan Ion, candidat supleant pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”, este plecat peste hotare.    

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

În conformitate cu art. 133 alin. (10) şi (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 Condriţa. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Condriţa, municipiul 

Chişinău dnei Mîndrilă Ecaterina, 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.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 Şerpeni, prin decizia nr. 06-10 din 20 iunie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dna Samson Svetlana, la cerere, aleasă 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 sătesc Şerpeni revine dlui Creciun 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi 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: 
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1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Şerpeni. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Şerpeni, raionul Anenii 

Noi dlui Creciun Feodor, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.  
 

AU VOTAT 

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

6. 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 Chircăieşti, prin decizia nr. 3/5 din 11 iulie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dna Toderaşco Claudia, la cerere, aleasă 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 sătesc Chircăieşti revine dlui Titirenco 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Căuşeni din 13 iunie 2007. La atribuirea 

mandatului s-a ţinut cont de declaraţia dlui Pascaru Alexandru, candidat supleant pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 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 unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chircăieşti. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Chircăieşti, raionul 

Căuşeni dlui Titirenco Sergiu, 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 şi art. 24 alin. (1) 

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

locală, Consiliul raional Criuleni, prin decizia nr. 11.21 din 8 august 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Onişciuc Vitalie (şef-adjunct, Direcţia teritorială 

control administrativ Chişinău), ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 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 raional Criuleni revine dnei Scripnic 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Criuleni 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 raional Criuleni.  

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Criuleni dnei Scripnic 

Ana, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

 

AU VOTAT 

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

 

8. S-A AUDIAT: 

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

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. alin. (3) 

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

Consiliul comunal Dolinnoe, prin decizia nr. 05/1 din 5 august 2008, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Doroş Vilina, în legătură cu decesul acesteia, 

aleasă 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 Dolinnoe revine dnei 

Iachimciuc Aurica, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Criuleni  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 Dolinnoe. 

2.  Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Dolinnoe, raionul 

Criuleni dnei Iachimciuc Aurica, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

 

AU VOTAT 

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

 

9. S-A AUDIAT: 

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

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din 

Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 
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Consiliul sătesc Oniţcani, prin decizia nr. 05/02 din 26 august 2008, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Hasan Leon, în legătură cu decesul 

acestuia, ales pe lista Partidului Democraţiei Sociale din 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 sătesc Oniţcani revine dlui Zamşa 

Valeriu, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei Sociale din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Criuleni  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 unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Oniţcani. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Oniţcani, raionul 

Criuleni dlui Zamşa Valeriu, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei 

Sociale din Moldova, actualmente Partidul Social Democrat.   

 

AU VOTAT 

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

 

10. S-A AUDIAT: 

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

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din 

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

Consiliul orăşenesc Drochia, prin decizia nr. 7/9 din 19 august 2008, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Oleinic Tavii, în legătură cu decesul 

acestuia, 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 Drochia revine dlui Frunze 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Drochia  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 unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Drochia. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Drochia, raionul 

Drochia dlui Frunze Mihail, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.    

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 
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11. 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 Palanca, prin decizia nr. 4.5 din 14 august 2008, a ridicat  

mandatul de consilier deţinut de dl Bejenari Pavel (primar al comunei), ales pe lista 

Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. 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 Palanca revine dnei Barbă 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Drochia 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 unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Palanca. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Palanca, raionul 

Drochia dnei Barbă Tamara, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT 

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

 

12. 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 Catranîc, prin decizia nr. 05/2 din 23 iulie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Tocari Valeriu, la cerere, ales pe lista Partidului 

Democraţiei Sociale din 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 sătesc Catranîc revine dnei Bînzari 

Marina, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei Sociale din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Făleşti 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 unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Catranîc. 
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2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Catranîc, raionul Făleşti 

dnei Bînzari Marina, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei Sociale din 

Moldova, actualmente Partidul Social Democrat. 

 

AU VOTAT 

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

 

13. 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 comunal Cuhureştii de Sus, prin decizia nr. 7/4 din 7 

august 2008, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Lupan Valeriu (primar al 

comunei), 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 Cuhureştii de Sus revine dlui 

Usatîi Mihail, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Floreşti din 19 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 Cuhureştii 

de Sus. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Cuhureştii de Sus, 

raionul Floreşti dlui Usatîi Mihail, candidat supleant pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova.  

 

AU VOTAT 

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

 

14. 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 sătesc Buţeni, prin decizia nr. 4/9 din 1 iulie 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Postolachi Anatolie (vicepreşedintele 

raionului), ales pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. 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 sătesc Buţeni revine dnei Scurcan 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din 6 martie 2008. La atribuirea mandatului s-a 
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ţinut cont de declaraţia dnei Aman Marina, candidat supleant pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”, 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 unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Buţeni. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Buţeni, raionul Hînceşti 

dnei Scurcan Zinovia, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

  

AU VOTAT 

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

 

15. S-A AUDIAT: 

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

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

(1) lit. b), alin. (3) şi art. 84 alin. (2) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Pervomaiscoe, prin deciziile 

nr. 01/02 din 27 iunie 2007 şi nr. 03/7 din 19 iunie 2008, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dl Suruceanu Mihail (primar al satului) şi a declarat vacant 

mandatul de consilier deţinut de Popa Ion, în legătură cu decesul acestuia, aleşi pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, au devenit vacante 

două mandate de consilier atribuite formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Pervomaiscoe revin dlui Badea 

Vasile şi dlui Cîrlan Gheorghe, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti 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 a două mandate de consilier în Consiliul sătesc 

Pervomaiscoe. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Pervomaiscoe, raionul 

Hînceşti dlui Badea Vasile şi dlui Cîrlan Gheorghe, candidaţi supleanţi pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 
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16. 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 orăşenesc Leova, prin decizia nr. 3.15 din 19 august 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dna Rezmeriţă Valentina, la cerere, aleasă pe lista 

Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. 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 Leova revine dlui Mutelica 

Alexandru, 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 orăşenesc Leova. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Leova, raionul Leova 

dlui Mutelica Alexandru, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT 

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

 

17. 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 Bălăureşti, prin decizia nr. 2/6 din 15 februarie 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Chicu Vera, la cerere, aleasă 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 sătesc Bălăureşti revine dnei Ciobanu 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 25 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 Bălăureşti. 
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2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bălăureşti, raionul 

Nisporeni dnei Ciobanu Aliona, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova.  

 

AU VOTAT 

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

 

18. S-A AUDIAT: 

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

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (3) 

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

Consiliul comunal Vărzăreşti, prin decizia nr. 3/2 din 1 iulie 2008, a declarat vacant 

mandatul de consilier deţinut de Ciorici Gheorghe, în legătură cu decesul acestuia, 

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 Vărzăreşti revine dlui Tîmbur 

Gheorghii, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 26 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 Vărzăreşti. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Vărzăreşti, raionul 

Nisporeni dlui Tîmbur Gheorghii, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova.  

 

AU VOTAT 

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

 

19. 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 Step-Soci, prin decizia nr. 5.2 din 31 iulie 2008, a ridicat, la 

cerere, mandatele de consilier deţinute de dl Ştirbu Anatol, ales pe lista Partidului 

Social-Democrat din Moldova şi dna Bacioi Ana, aleasă pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica 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 Step-Soci revin dlui Galesco 

Mihail, candidat supleant pe lista Partidului Social-Democrat din Moldova şi dlui 
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Bacioi Mihail, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 7 septembrie 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 Step-

Soci.  

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Step-Soci, raionul 

Orhei dlui Galesco Mihail, candidat supleant pe lista Partidului Social-Democrat 

din Moldova, actualmente Partidul Social Democrat, şi dlui Bacioi Mihail, candidat 

supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

 

AU VOTAT 

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

 

20. 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 comunal Zorile, prin decizia nr. 5/3 din 5 iulie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Botnaru Grigore, la cerere, ales pe lista Uniunii 

Centriste din 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 Zorile revine dlui Digori Ion, 

candidat supleant pe lista Uniunii Centriste din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Orhei din 7 septembrie 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 Zorile. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Zorile, raionul Orhei 

dlui Digori Ion, candidat supleant pe lista Uniunii Centriste din Moldova.  

 

AU VOTAT 

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

 

21. 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 
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publică locală, Consiliul orăşenesc Rezina, prin decizia nr. 8/61 din 29 iulie 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Stavinschi Liuba (viceprimar al 

oraşului), aleasă pe lista Partidului Popular Creştin Democrat. 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 Rezina revine dlui Bordian 

Andrei, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Rezina 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 orăşenesc Rezina. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Rezina, raionul Rezina 

dlui Bordian Andrei, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin 

Democrat. 

  

AU VOTAT 

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

 

22. 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 comunal Recea, prin decizia nr. 04/8-1 din 22 aprilie 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Grama Gheorghe, la cerere, ales pe lista 

Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. 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 Recea revine dnei Fediuc 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Rîşcani din 8 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 Recea. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Recea, raionul Rîşcani 

dnei Fediuc Larisa, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT 

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

 



 18 

23. 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 şi art. 24 alin. (1) 

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

locală, Consiliul raional Sîngerei, prin decizia nr. 4/1 din 1 august 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Cebotari Ivan (şef-adjunct, Direcţia teritorială 

control administrativ Bălţi), 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 raional Sîngerei revine dlui Ţîbîrnă 

Constantin, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Sîngerei din 11 iunie 2007. La 

atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile dnilor Condrat Ghenadie şi 

Negruţi Grigore, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, prin care refuză mandatele 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 unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei.  

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Sîngerei dlui Ţîbîrnă 

Constantin, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

 

AU VOTAT 

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

 

24. 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 comunal Bilicenii Noi, prin decizia nr. 4/03 din 18 august 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Pojoga Ana, la cerere, aleasă 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 Bilicenii Noi revine dnei 

Pelipeţchi Maria, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

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

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 
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 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 Bilicenii 

Noi. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Bilicenii Noi, raionul 

Sîngerei dnei Pelipeţchi Maria, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova.  

  

AU VOTAT 

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

 

25. 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 sătesc Băxani, prin decizia nr. 01/1 din 5 

iulie 2007, a ridicat mandatele de consilier deţinute de dnii Vrancean Ivan (primar 

al satului) şi Morneală Ion, la cerere, aleşi, respectiv, pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ” şi a Partidului Democrat 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 sătesc Băxani revin  dnei Cazacu 

Emilia, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, şi dlui 

Tighinean Tudor, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, 

confirmate prin hotărîrile Judecătoriei Soroca din 11 iunie 2007 şi 25 august 2008. 

La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont  de declaraţia dnei Gurău Livia, candidat 

supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 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 două mandate  de consilier în Consiliul sătesc Băxani. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Băxani, raionul Soroca 

dnei Cazacu Emilia, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

şi dlui Tighinean Tudor, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

 

AU VOTAT 

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

 

26. S-A AUDIAT: 

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

Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. 
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(1) lit.b), d) şi art.84 alin.(2) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul sătesc Oclanda, prin decizia nr. 2/1 din 25 

iunie 2007, a ridicat mandatele de consilier deţinute de dl Şram Vladimir (primar al 

satului) şi Cebotari Pavel, la cerere, aleşi pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier atribuite 

formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Oclanda revin dlui Mîndra 

Mihail şi dnei Goncearova Antonina, candidaţi supleanţi pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Soroca 

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 a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Oclanda. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Oclanda, raionul  

Soroca dlui Mîndra Mihail şi dnei Goncearova Antonina, candidaţi supleanţi pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

   

AU VOTAT 

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

 

27. 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 Regina Maria, prin decizia nr. 9/9 din 26 iulie 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Rotari Boris, la cerere, ales pe lista 

Partidului Democrat din 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 Regina Maria revine dlui 

Agatii Eugen, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Soroca 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 comunal Regina 

Maria. 
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 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Regina Maria, raionul 

Soroca dlui Agatii Eugen, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

  

AU VOTAT 

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

 

28. 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 sătesc Ţigăneşti, prin deciziile nr. 10/6, nr.10/7 din 22 iulie şi nr.11/1 din 

15 august 2008, a ridicat, la cerere, mandatele de consilier deţinute de dnii Ţaca 

Gheorghe şi Grădinaru Alexei, aleşi pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ” şi 

dl Botnaru Ion, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, 

au devenit vacante trei mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.   

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Ţigăneşti revin dlui Cibotari 

Ion şi dnei Lipovan Ecaterina, candidaţi supleanţi pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”, precum şi dlui Zatic Serghei, candidat supleant pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîri Judecătoriei Străşeni 

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 a trei mandate de consilier în Consiliul sătesc Ţigăneşti. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Ţigăneşti, raionul 

Străşeni dlui Cibotari Ion şi dnei Lipovan Ecaterina, candidaţi supleanţi pe lista 

Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, precum şi dlui Zatic Serghei, candidat 

supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

  

AU VOTAT 

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

 

29. 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 Vorniceni, prin decizia nr. 06.19 din 21 august 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Manoli Alexei, la cerere, ales pe lista 

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

consilier atribuit formaţiunii nominalizate. 



 22 

  În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni revine dlui Mamaliga 

Gheorghe, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Străşeni din 28 iunie 2007. La atribuirea 

mandatului s-a ţinut cont de declaraţia dlui Calestru Vasile, candidat supleant pe 

lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 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 unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni. 

       2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul Străşeni 

dlui Mamaliga Gheorghe, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT 

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

 

30. 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 Ştefan Vodă, prin decizia nr. 4/8 din 17 iulie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dna Nicolenco Tatiana, la cerere, aleasă 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 

Iaţîna Anatoli, 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 Iaţîna Anatoli, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 
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31. 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 raional Taraclia, prin decizia nr.3/6 din 25 iulie 2008, a ridicat mandatul 

de consilier deţinut de dl Gaidarji Vasilii, 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 raional Taraclia revine dlui Neamţu 

Ghennadii, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Taraclia din 19  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 raional Taraclia. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Taraclia dlui Neamţu 

Ghennadii, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

  

AU VOTAT 

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

 

32. 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 Cornova, prin decizia nr. 5.8.1 din 21 august 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Popa Eugen, la cerere, ales pe lista Partidului 

Popular Creştin Democrat. 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 sătesc Cornova revine dlui Ganea 

Vasile, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni 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 Cornova. 

       2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cornova, raionul Ungheni 

dlui Ganea Vasile, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat. 
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AU VOTAT 

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

 

33. 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 comunal Petreşti, prin decizia nr. 05/7-1 din 26 august 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Bereghici Igor, la cerere, ales pe lista 

Partidului Social-Democrat din 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 Petreşti revine dlui Ceban 

Arcadie, candidat supleant pe lista Partidului Social-Democrat din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 19 iunie 2007. La atribuirea 

mandatului s-a ţinut cont de declaraţia dlui Cupeţ Slava, candidat supleant pe lista 

Partidului Social-Democrat din Moldova, prin care refuză mandatul de consilier, 

precum şi de adeverinţa primăriei comunei Petreşti, prin care se confirmă că dl 

Lazariuc Alexandru, candidat supleant pe lista aceleiaşi formaţiuni, este plecat 

peste hotare.                      

 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 Petreşti. 

       2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Petreşti, raionul 

Ungheni dlui Ceban Arcadie, candidat supleant pe lista Partidului Social-Democrat 

din Moldova, actualmente Partidul Social Democrat. 

  

AU VOTAT 

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

 

34. 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 Valea Mare, prin decizia nr. 5/3 din 12 august 2008, a ridicat, la 

cerere, mandatele de consilier deţinute de dl Munteanu Tudor, ales pe lista 

Partidului Democraţiei Sociale din Moldova şi dl Racoveţ Andrei, ales pe lista 

Partidului Social-Democrat 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 Valea Mare revin dlui Chiron 
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Petru, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei Sociale din Moldova şi dnei 

Manole Taisia, candidat supleant pe lista Partidului Social-Democrat din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni 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 a două mandate de consilier în Consiliul comunal Valea 

Mare. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Valea Mare, raionul 

Ungheni dlui Chiron Petru, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei 

Sociale din Moldova şi dnei Manole Taisia, candidat supleant pe lista Partidului 

Social-Democrat din Moldova, actualmente Partidul Social Democrat. 

 

AU VOTAT 

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

 

35. 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 decizia nr. IX/1.2 din 31 iulie 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Boev Iurii, la cerere, ales pe lista 

Blocului electoral „PATRIA-РОДИНА – РАВНОПРАВИЕ”. 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 Ceadîr-Lunga revine dlui 

Constantinov Nicolai, candidat supleant pe lista Blocului electoral „PATRIA-

РОДИНА – РАВНОПРАВИЕ”, confirmată prin hotărîrea suplimentară a 

Judecătoriei Ceadîr-Lunga din 22 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 Ceadîr-

Lunga. 

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

Găgăuzia dlui Constantinov Nicolai, candidat supleant pe lista Blocului electoral 

„PATRIA-РОДИНА – РАВНОПРАВИЕ”. 

 

AU VOTAT 

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

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

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

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

administraţia publică locală, Consiliul sătesc Copceac, prin deciziile nr. 8 şi nr. 9 

din 24 iulie 2008, a ridicat mandatele de consilier deţinute de dl Manastîrlî Dmitrii, 

la cerere, ales pe lista Partidului Popular Republican şi dna Gaidarji Olga 

(vicepreşedinte al raionului), aleasă pe lista Partidului Dezvoltării Spirituale 

„MOLDOVA UNITĂ”. 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 sătesc Copceac revin dnei Capsamun 

Lidia, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican şi dlui Ianulov Ivan, 

candidat supleant pe lista Partidului Dezvoltării Spirituale „MOLDOVA UNITĂ”, 

confirmată prin hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Ceadîr-Lunga din 22 iunie 

2007.  La atribuirea mandatelor de consilier s-a ţinut cont de declaraţia dlui Uzun 

Sidor, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican, 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 două mandate de consilier în Consiliul sătesc Copceac. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Copceac, UTA 

Găgăuzia dnei Capsamun Lidia, candidat supleant pe lista Partidului Popular 

Republican şi dlui Ianulov Ivan, candidat supleant pe lista Partidului Dezvoltării 

Spirituale „MOLDOVA UNITĂ”. 

   

AU VOTAT 

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

 

37. S-A AUDIAT: 

 Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei - la data de 25 iulie 2008 la Comisia 

Electorală Centrală a parvenit decizia Consiliului raional Leova prin care se declară 

vacant mandatul de consilier în legătură cu decesul consilierului Dănălache 

Eugeniu, ales pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, decedat la 7 ianuarie 

curent. În baza documentelor electorale depuse, Comisia Electorală Centrală a 

adoptat la 5 august 2008 hotărîrea nr.1830 prin care a atribuit mandatul de consilier 

dnei Topală Larisa, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. 

 Fostul secretar-interimar al consiliului, dna Stoiu Tatiana, la data de 13 

august 2008 a înaintat un demers, prin care solicită abrogarea hotărîrii Comisiei 

Electorale Centrale din motiv că la şedinţa ordinară a Consiliului raional din 19 

iunie 2008, decizia nr. 9.17 „Cu privire la declararea mandatului de consilier în 

Consiliul raional Leova vacant” nu a fost adoptată, deoarece nu a întrunit 
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majoritatea de voturi necesare pentru a fi adoptată, fapt consemnat şi în procesul-

verbal nr. 9 din 19 iunie 2008, dar care din neatenţie a fost înclusă în lista deciziilor 

adoptate, fiind semnată şi expediată la Comisia Electorală Centrală. 

 Faptele expuse în demersul dnei Stoiu Tatiana au fost examinate şi s-a 

constatat că decizia Consiliului raional Leova nr. 9.17 din 19 iunie 2008 prezentată 

la  Comisia Electorală Centrală  este neveridică, întrucît din 31 de consilieri 

prezenţi în şedinţă, numai 13 au votat pentru ca mandatul de consilier să fie 

declarat vacant în legătură cu decesul consilierului Dănălace Eugeniu, 18 consilieri 

s-au abţinut. Astfel, consilierul dna Munteanu Nina, preşedintele şedinţei 

respective, semnînd decizia sus-menţionată şi secretarul-interimar dna Stoiu 

Tatiana contrasemnînd-o au indus în eroare Comisia Electorală Centrală. 

Pentru considerentele expuse şi în temeiul art. 61, 63 din Legea nr. 436-XVI 

din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi art.18 din Codul 

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 

propune: 

 1. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1830 din 5 august 

2008 „Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Leova”.  

 2. Se declară nul mandatul de consilier al dnei Topală Larisa din partea 

Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. 

 3. Prezenta hotărîre se remite Direcţiei teritoriale control administrativ a 

Ministerului Administraţiei Publice Locale cu titlu de informare. 

 4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL 

Dl Pavel Midrigan – în proiectul de hotărîre propun de a include un punct 

nou prin care să fie atenţionat Consiliul raional Leova asupra corectitudinii 

întocmirii documentelor prezentate la Comisia Electorală Centrală. Comisia trebuie 

să dea apreciere acestui caz. 

Dna Renata Lapti – consider că Consiliul raional nu poate fi atenţionat, dat 

fiind faptul, că decizia respectivă n-a fost adoptată. În cazul dat, consiliul nu poartă 

nici-o vină. 

Dl Iurie Ciocan – secretarul consiliului nu este membru al acestuia, ci 

funcţionar public al aparatului preşedintelui raionului care, este responsabil atît de 

perfectarea materialelor prezentate la şedinţă, cît şi de cele emise după şedinţa 

consiliului. Secretarul contrasemnează deciziile aprobate de consiliu şi le pune la 

dispoziţia preşedintelui şedinţei pentru semnare. În cazul, dat secretarul a 

contrasemnat decizia care n-a fost aprobată de consiliu, iar preşedintele a semnat-o. 

Susţin propunerea dlui Midrigan de a avertiza autoritatea publică raională însă, nu 

Consiliul raional Leova, ci aparatul preşedintelui raionului care, este direct 

responsabil de întocmirea actelor. 

Dl Pavel Midrigan – propun ca în hotărîrea Comisiei să fie menţionat, 

concret, autoritatea publică care va fi avertizată. 

Dl Iurie Ciocan – atrage atenţia membrilor Comisiei asupra faptului că în 

proiect este menţionat că hotărîrea CEC se remite Direcţiei teritoriale control 
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administrativ pentru informare, care, la rîndul său, va lua măsuri conform 

competenţei faţă de persoane concrete. CEC nu are această competenţă. 

Dl Nicolae Gîrbu – hotărîrea anterioară a Comisiei Electorale Centrale a fost 

adoptată în baza deciziei Consiliului raional Leova, decizie semnată şi 

contrasemnată în conformitate cu prevederile legislaţiei. Comisia nu este în drept să 

se expună asupra legalităţii deciziei consiliului. Decizia respectivă poate fi abrogată 

doar de organul care a adoptat-o sau de către instanţa de judecată. Atît timp cît 

decizia nu este abrogată, se consideră legală. Consiliul raional Leova trebuie să-şi 

abroge actul adoptat anterior şi să prezinte Comisiei decizia respectivă. În caz 

contrar, Comisia trebuie să se adreseze Direcţiei control administrativ şi să solicite 

verificarea acestui caz.  

Dl Iurie Ciocan –decizia devine un act normativ dacă a fost adoptată cu 

majoritatea de voturi, nu doar semnată. În cazul dat, decizia nu a fost adoptată. 

Consiliul raional Leova nu poate abroga un act neadoptat. La solicitarea Comisiei, 

au fost prezentate extrase din procesele-verbale ale şedinţelor care, confirmă că 

decizia respectivă n-a fost aprobată, deoarece n-a întrunit numărul necesar de 

voturi. Documentele respective, semate si autentificate de actualul secretar al 

Consiliului raional Leova, confirmă că Comisiei Electorale Centrale i-a fost 

prezentat un act care, în realitate n-a existat. Reieşind din aceasta, în proiect se 

menţionează, că prin actul prezentat anterior Comisia a fost indusă în eroare, 

propunîndu-se, astfel, abrogarea hotărîrii adoptate în baza actului respectiv. 

Referitor la Direcţia teritorială control administrativ, Comisia nu poate sesiza un act 

inexistent, însă acesteia îi va fi remisă hotărîrea CEC pentru informare şi examinare 

conform legislaţiei în vigoare. Argumentele prezentate sînt suficiente şi se propune 

de a abroga hotărîrea anterioară a Comisiei.   

Dl Pavel Midrigan – Comisia are competenţa de a-şi anula hotărîrea 

anterioară, în situaţia în care sînt argumente suficiente. În cazul dat, mandatul de 

consilier a fost atribuit ilegal, de aceea susţin propunerea de a abroga  hotărîrea 

Comisiei nr. 1830 din 05 august 2008. 

Dl Victor Kosteţki – consider că la moment este important să fie anulat 

mandatul atribuit ilegal. Susţin proiectul de hotărîre propus. 

Dl Iurie Ciocan – proiectul propus se referă doar la hotărîrea anterioară a 

Comisiei, hotărîre, care a fost aprobată în baza unor documente dovedite a fi 

eronate. Proiectul are drept scop abrogarea hotărîrii CEC, pe motiv că însuşi 

făptaşul, cel care a prezentat decizia, a recunoscut comiterea fraudei şi inducerea în 

eroare a Comisiei, iar Consiliul raional Leova, în persoana secretarului nou-ales, 

confirmă, prin extrasele din procesele-verbale nr. 9 şi nr. 10, că decizia respectivă 

nu există. Funcţia de control în vederea stabilirii persoanelor care au comis fraude, 

precum şi atragerea acestora la răspundere îi aparţin Direcţiei control administrativ 

Hînceşti. De aceea, punctul 3 din prezentul proiect include remiterea hotărîrii 

Comisiei Direcţiei sus-numite. Propun membrilor Comisiei de a reveni asupra 

proiectului propus. 

Dl Pavel Midrigan – Comisia are competenţa de a atribui mandate şi, evident 

că, poate să-şi revadă actele aprobate atunci cînd consideră că este necesar.  Avînd 

în vedere că în această situaţie mandatul a fost atribuit ilegal, Comisia nu numai că 
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este în drept, ci chiar este obligată să reexamineze şi să anuleze hotărîrea. Susţine 

proiectul propus cu amendamentele făcute.  

Dl Nicolae Gîrbu – documentele în cauză au fost prezentate la CEC la data 

de 13 august, ele trebuiau remise Direcţiei control administrativ pentru a se lua 

măsurile de rigoare. Legea este lege atît timp cît nu este anulată. Decizia 

Consiliului raional Leova este ca şi o lege şi, atît timp, cit  nu este anulată rămîne în 

vigoare. Propun să fie respins proiectul hotărîrii. Toate materialele să fie remise 

Direcţiei control administrativ care, ulterior, va informa Comisia despre acţiunile 

întreprinse.  

Dna Renata Lapti – decizia este un act adoptat conform cerinţelor legii. Actul 

prezentat Comisiei nu poate fi considerat drept o decizie, dat fiind faptul că, în 

realitate, nu a fost adoptat. Comisia nu poate solicita Direcţiei control administrativ 

verificarea unui act care, nu a existat. Consiliul raional Leova, la fel, nu poate 

abroga un act pe care nu l-a aprobat. Susţine varianta iniţială a proiectului de 

hotărîre.  

Dl Eugeniu Ştirbu – propun, în partea hotărîtoare a proiectului de hotărîre, la 

alineatul 3, după cuvintele „s-au abţinut” de adăugat sintagma „fapt confirmat prin 

extrasele din procesele-verbale nr. 9 şi nr. 10 ale şedinţelor Consiliului raional 

Leova prezentate la Comisie”. În cadrul dezbaterilor au fost făcute mai multe 

propuneri, de aceea ele vor fi supuse  votului în ordinea în care au fost expuse.  

Dl Iurie Ciocan – dă citire modificărilor propuse de dl Midrigan şi de dl 

Ştirbu, în varianta în care acestea vor fi incluse în proiect. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului varianta iniţială a proiectului de hotărîre, 

luîndu-se în considerare propunerile înaintate.  

 

Pentru considerentele expuse şi în temeiul art. 61, 63 din Legea nr. 436-XVI 

din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi art.18 din Codul 

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1830 din 5 august 2008 

„Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Leova”.  

 2. Declară nul mandatul de consilier al dnei Topală Larisa din partea Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”. 

 3. Atenţionează aparatul preşedintelui Consiliului raional Leova asupra 

corectitudinii întocmirii documentelor prezentate la Comisia Electorală Centrală. 

 4. Prezenta hotărîre se remite Direcţiei teritoriale control administrativ a 

Ministerului Administraţiei Publice Locale cu titlu de informare. 

 5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____5_____, Contra ____1____, S-au abţinut _____-_____ 

 

38. S-A AUDIAT: 

 Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei - în temeiul cererii depuse şi în 

conformitate cu legislaţia în vigoare se propune a fi eliberat din funcţia de 

consultant superior dl Carpalov Vladislav care, a activat în Direcţia juridică şi 
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relaţii cu publicul din cadrul Aparatului Comisiei. Direcţia financiară şi audit va 

efectua achitarea drepturilor salariale care i se cuvin. 

 

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 superior al Direcţiei juridice şi relaţii 

cu publicul din cadrul aparatului Comisiei Electorale Centrale dl Carpalov 

Vladislav de la data de 9 septembrie 2008. 

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

cuvin dlui Carpalov Vladislav, inclusiv a indemnizaţiei unice în proporţie de 50% 

din salariul funcţiei pentru 4 ani compleţi de activitate în serviciul public şi 

indemnizaţia pentru 16 zile de concediu nefolosite. 

  

AU VOTAT 

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

 

39. S-A AUDIAT: 

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei - în conformitate cu art.74 din Codul 

muncii nr.154-XV din 28 martie 2003, art.18 alin.(2) şi art.23 din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se transferă de la data de 10 septembrie 2008:  

 dna Musteaţă Angela din funcţia de consultant superior în funcţia de 

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

management alegeri din cadrul aparatului Comisiei Electorale Centrale.   

2. Salarizarea se va efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL 

 Dl Iurie Ciocan – nu am obiecţii  faţă de desemnarea drei Doina Bordeian în 

funcţia de şef al Secţiei educaţie civică, training-uri şi secretariat.  

 Dl Eugeniu Ştirbu – propun de a completa, cu un punct, prezentul proiect de 

hotărîre, prin care dra Doina Bordeianu se transferă din funcţia de şef-interimar în 

funcţia de şef al  Secţiei educaţie civică, training-uri şi secretariat. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

În conformitate cu art.74 din Codul muncii nr.154-XV din 28 martie 2003, 

art.18 alin.(2) şi art.23 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

Comisia Electorală Centrală: 

1. A transfera de la data de 10 septembrie 2008:  

- dra Bordeianu Doina din funcţia de şef-interimar în funcţia de şef al  Secţiei 

educaţie civică, training-uri şi secretariat a Direcţiei management alegeri din cadrul 

aparatului Comisiei Electorale Centrale;   
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- dna Musteaţă Angela din funcţia de consultant superior în funcţia de 

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

management alegeri din cadrul aparatului Comisiei Electorale Centrale.   

2. Salarizarea se va efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

 

AU VOTAT 

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

 

Dl Eugeniu Ştirbu – anunţă închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

 

Preşedintele                                                         

Comisiei Electorale Centrale       Eugeniu ŞTIRBU 

 

Secretarul                                                                   

Comisiei Electorale Centrale      Iurie CIOCAN  
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