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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. 65 

 

al şedinţei ordinare a 

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

din 01.11.2011, ora 15.00       

        

Membrii prezenţi: 

Iurie Ciocan, preşedinte al Comisiei  

Andrei Volentir, secretar al Comisiei 

Ştefan Urîtu, vicepreşedinte al Comisiei  

Alexandru Simionov, membru 

Svetlana Guţu, membru 

Vadim Moţarschi, 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. 

 

Membrii Igor Vremea, Ştefan Creangă şi Vasile Gafton lipsesc.  

 

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 aprobarea modelelor buletinelor de vot pentru alegerile locale 

noi  

Raportor: Andrei Volentir 

2. Cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile locale noi din 13 

noiembrie 2011  

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Băcioi, municipiul Chişinău  

Raportor: Iurie Ciocan 
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4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal 

Grătieşti, municipiul Chişinău  

Raportor: Ştefan Urîtu 

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

Sadovoie, municipiul Bălţi  

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Lipcani, raionul Briceni  

Raportor: Andrei Volentir 

7. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc 

Cahul, raionul Cahul  

Raportor: Ştefan Urîtu 

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

Burlacu, raionul Cahul  

Raportor: Ştefan Urîtu 

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

Pelinei, raionul Cahul  

Raportor: Ştefan Urîtu 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vadul lui 

Isac, raionul Cahul  

Raportor: Ştefan Urîtu 

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

raionul Căuşeni  

Raportor: Alexandru Simionov 

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

Pervomaisc, raionul Căuşeni  

Raportor: Alexandru Simionov 

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

raionul Căuşeni  

Raportor: Alexandru Simionov 

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

Codreni, raionul Cimişlia  

Raportor: Ştefan Urîtu 

15. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Lunga, 

raionul Floreşti  

Raportor: Andrei Volentir 

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

Prodăneşti, raionul Floreşti  

Raportor: Andrei Volentir 

17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Rădulenii 

Vechi, raionul Floreşti  

Raportor: Andrei Volentir 

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

Noi, raionul Glodeni  

Raportor: Andrei Volentir 

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

Ruseştii Noi, raionul Ialoveni  
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Raportor: Ştefan Urîtu 

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

Nisporeni, raionul Nisporeni  

Raportor: Andrei Volentir 

21. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc 

Rîşcani, raionul Rîşcani  

Raportor: Andrei Volentir 

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

Gălăşeni, raionul Rîşcani  

Raportor: Andrei Volentir 

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

Soroca, raionul Soroca  

Raportor: Vadim Moţarschi 

24. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dubna, 

raionul Soroca  

Raportor: Vadim Moţarschi 

25. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tătăreşti, 

raionul Străşeni  

Raportor: Svetlana Guţu 

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

Alcedar, raionul Şoldăneşti  

Raportor: Vadim Moţarschi 

27. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Găuzeni, 

raionul Şoldăneşti  

Raportor: Vadim Moţarschi 

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

Ungheni  

Raportor: Alexandru Simionov 

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

Negurenii Vechi, raionul Ungheni  

Raportor: Alexandru Simionov 

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

Vulcăneşti, UTA Găgăuzia  

Raportor: Svetlana Guţu 

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

Beşghioz, UTA Găgăuzia  

Raportor: Svetlana Guţu 

 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

privire la aprobarea modelului buletinului de vot pentru alegerea primarilor la 

alegerile locale noi. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 
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AU VOTAT: 

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

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se aprobă modelul buletinului de vot pentru alegerea primarilor la 

alegerile locale noi, conform anexei. 

Partea de sus a buletinului de vot conţine inscripţia ,,BULETIN DE VOT”, 

tipul şi data desfăşurării alegerilor locale noi. 

 La o distanţă de 10mm mai jos de data alegerilor locale noi se aplică două 

numere: în partea stîngă – numărul de ordine al circumscripţiei electorale, iar în 

partea dreaptă – numărul de ordine al secţiei de votare.   

Pe buletinul de vot, sub cele două numere, tot la distanţa de 10mm, se 

imprimă patrulatere de 110mm x 20mm, numărul cărora va corespunde numărului 

de concurenţi electorali. Lăţimea buletinului este de 140mm, iar lungimea va 

corespunde numărului de patrulatere care se înserează la o distanţă de 2,5mm. 

În patrulater, în partea stîngă, se imprimă semnul sau simbolul concurentului 

electoral cu dimensiunile 15mm x 15mm, iar în partea dreaptă, la aceeaşi distanţă 

de latura de sus şi cea de jos  – un cerc cu diametrul de 15mm, în care alegătorul va 

aplica ştampila cu inscripţia „Votat”. 

În buletinul de vot, în centrul patrulaterului se înscrie: 

- numele şi prenumele candidatului, anul naşterii, profesia (ocupaţia), 

funcţia, locul de muncă, urmate de cuvintele ,,din partea partidului”, 

(,,organizaţiei social-politice/blocului electoral”), indicîndu-se denumirea 

completă a formaţiunii politice care a înaintat candidatul respectiv, sau de 

cuvintele „candidat independent”. 

2.  Buletinul de vot se va tipări pe hîrtie opacă (mată) de culoare violet (cod 

8806CE ). 

3. Concurenţii electorali se înscriu în buletinul de vot cu litere majuscule de 

aceeaşi mărime, aceleaşi caractere, în ordinea stabilită prin tragerea zilnică la sorţi 

de către organul electoral care i-a înregistrat. 

4. Consiliile electorale vor aproba textele buletinelor de vot. Birourile 

electorale ale secţiilor de votare şi consiliile electorale vor adopta hotărîri privind 

tirajul buletinelor de vot corespunzător numărului de alegători incluşi în listele 

electorale de bază. Hotărîrile cu privire la aprobarea textelor buletinelor de vot (cu 

anexe) şi cele privind tirajul acestora vor fi prezentate Comisiei Electorale Centrale 

conform termenelor stabilite în Programul calendaristic.  Concomitent, vor fi 

transmise şi textele buletinelor de vot, procesate electronic de către consiliul 

electoral.  

 5. Buletinele de vot se întocmesc în conformitate cu Legea cu privire la 

funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. 

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

Hotărîrea se anexează. 
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2. S-A AUDIAT: 

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

privire la securizarea procesului de votare laalegerile locale noi din 13 noiembrie 

2011. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 1. Se aprobă modelele ştampilelor speciale „Alegeri locale 13.11.2011” şi 

„Alegeri locale 27.11.2011 Turul II”, conform anexei. 

2. În vederea executării prevederilor art. 53 alin. (1) din Codul electoral, 

birourile electorale ale secţiilor de votare vor aplica în actele de identitate, în baza 

cărora alegătorii participă la votare, în ziua de 13 noiembrie 2011 - ştampila 

specială cu menţiunea „Alegeri locale 13.11.2011” şi în ziua de 27 noiembrie 2011 

- ştampila specială cu menţiunea „Alegeri locale 27.11.2011 Turul II”. 

3. Funcţionarul electoral, concomitent cu înmînarea buletinului de vot, va 

aplica ştampila specială respectivă în fişa de însoţire a buletinului de identitate a 

alegătorului sau în actul în baza căruia alegătorul votează. Locul aplicării ştampilei 

se stabileşte după cum urmează:  

- la pagina 8 a fişei de însoţire a buletinului de identitate; 

- la pagina 4 sau 6 a paşaportului de tip ex-sovietic, unde este aplicată 

ştampila „Cetăţean al Republicii Moldova”; 

- în actul de identitate provizoriu (formularul nr.9). 

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 atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, 

municipiul Chişinău. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Băcioi. 
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 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul 

Chişinău, candidatului supleant Borş Alexandru de pe lista Partidului Liberal.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează.   

 

 

4. S-A AUDIAT:  

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

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

municipiul Chişinău. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Grătieşti. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Grătieşti, 

municipiul Chişinău, candidatului supleant Frunze Eleonora de pe lista Partidului 

Democrat din Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

5. S-A AUDIAT: 

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

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sadovoe, 

municipiul Bălţi.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sadovoe, municipiul 

Bălţi, candidatului supleant Sadovici Grigori de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 
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6. S-A AUDIAT: 

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

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

raionul Briceni. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Lipcani. 

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

Briceni, candidatului supleant Saranciuc Olga de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din  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 unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Cahul, raionul 

Cahul.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Cahul. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Cahul, raionul 

Cahul, candidaţilor supleanţi Gîscă Mariana de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova şi Saviuc Denis de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3.Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează.  

 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

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

Cahul.  
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S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Burlacu. 

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

Cahul, candidatului supleant Irizan 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 Ştefan Urîtu, vicepreşedinte al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

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

Cahul.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Cahul, candidatului supleant Stancu Mihail de pe lista Partidului Democrat 

din Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

10. 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 Vadul lui Isac, 

raionul Cahul. 

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

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

Isac. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Vadul lui Isac, raionul 

Cahul, candidatului supleant Păcuraru Ştefan 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 Alexandru Simionov, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre 

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

raionul Căuşeni.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Căuşeni, candidatului supleant Stambol Timofei de pe lista Partidului 

Liberal Democrat din Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

  

Hotărîrea se anexează. 

 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pervomaisc, 

raionul Căuşeni.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Pervomaisc. 

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

Căuşeni, candidatului supleant Casianov Vasili de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. 

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

 

 

13. 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 Sălcuţa, raionul 

Căuşeni.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Căuşeni, candidatului supleant Sărătilă Elena de pe lista Partidului Democrat 

din Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

14. S-A AUDIAT: 

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

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

Cimişlia.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Cimişlia, candidatului supleant Leanca Ion de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

15. S-A AUDIAT: 

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

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

Floreşti.   
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S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Lunga. 

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

Floreşti, candidaţilor supleanţi: Carp Elvira de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova şi Dobîndă Silvia de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova.   

           3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

16. 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 Prodăneşti, 

raionul Floreşti.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Prodăneşti. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Prodăneşti, 

raionul Floreşti, candidaţilor supleanţi: Repleanciuc Serghei de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova, Trifonov Vladimir, de pe lista Partidului 

Democrat din Moldova şi Baidiuc Tatiana de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova.   

           3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

17. 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 Rădulenii Vechi, 

raionul Floreşti.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 
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AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Vechi. 

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

raionul Floreşti, candidatului supleant Vacaru Grigore de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

18. 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 Fundurii Noi, 

raionul Glodeni.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  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 Chetrari Svetlana 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 comunal Ruseştii Noi, 

raionul Ialoveni. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

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

Ruseştii Noi. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ruseştii Noi, 

raionul Ialoveni, candidatului supleant Drunceanu Ion de pe lista Partidului 

Liberal.  

 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 orăşenesc Nisporeni, 

raionul Nisporeni.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Nisporeni. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Nisporeni, 

raionul Nisporeni, candidaţilor supleanţi: Vacari Vitalie de pe lista Partidului 

Democrat din Moldova şi Fărîmă Ion de pe lista Partidului Liberal. 

 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 unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Rîşcani, 

raionul Rîşcani.   

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Rîşcani. 

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

Rîşcani, candidatului supleant Purcel Alexandru de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 
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        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 comunal Gălăşeni, 

raionul Rîşcani.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Gălăşeni. 

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

Rîşcani, candidatului supleant Cecan Rodion de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

23. S-A AUDIAT: 

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

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Soroca, raionul 

Soroca.   

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Soroca, candidatului supleant Moraru Ala de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

        3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 
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24. S-A AUDIAT: 

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

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

Soroca.   

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Soroca, candidatului supleant Moscalu Valentina de pe lista Partidului Democrat 

din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

25. S-A AUDIAT: 

Dna Svetlana Guţu, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

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

Străşeni.   

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Străşeni, candidatului supleant Voloc Lilia de pe lista Partidului Legii şi Dreptăţii.  

          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 Alcedar, raionul 

Şoldăneşti.   

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 
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AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Alcedar. 

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

Şoldăneşti, candidatului supleant Macovei Igor de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

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 sătesc Găuzeni, raionul 

Şoldăneşti.   

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Şoldăneşti, candidatului supleant Didenco Nina de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

28. S-A AUDIAT: 

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

cu privire la atribuirea unor mandate  de consilier în Consiliul raional Ungheni.   

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Ungheni. 
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 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Ungheni, 

candidaţilor supleanţi: Reznic Victor, Burlacu Gheorghe, Ţurcanu Galina de pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Nistor Ana de pe lista Partidului 

Democrat din Moldova. 

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

29. S-A AUDIAT: 

Dna Svetlana Guţu, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

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

UTA Găgăuzia.   

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Vulcăneşti. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Vulcăneşti, UTA 

Găgăuzia, candidatului supleant Chilimicenco Serghei de pe lista Partidului politic 

„Casa Noastră – Moldova”.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

30. S-A AUDIAT: 

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

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negurenii 

Vechi, raionul Ungheni.   

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Negurenii Vechi. 

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

raionul Ungheni, candidatului supleant Pancu Dumitru de pe lista Partidului 

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

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

31. S-A AUDIAT: 

Dna Svetlana Guţu, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

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

Găgăuzia.   

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Beşghioz. 

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

Găgăuzia, candidatului supleant Cîlcic Danil 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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