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REPUBLICA MOLDOVA 

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

tel. 251-451, 232-597, fax 234-047 

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

 

 
PROCES-VERBAL nr. 227 

al şedinţei  

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 
din 25 noiembrie 2009, ora: 16:00 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119   

        

 

       A prezidat:                         Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei 

       Au participat:                     Iurie Ciocan, secretarul Comisiei  

                                                  Mihai Buşuleac, membru 

                                                  Nicolae Gîrbu, membru 

                                                  Pavel Midrigan, membru                                           

                                                  Vasile Gafton, membru 

                                                  Victor Kosteţki, membru                                         

     

Dl Eugeniu Ştirbu – a propus membrilor CEC de a începe şedinţa Comisiei. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – a anunţat că pe ordinea de zi urmează a fi incluse încă 

trei chestiuni,  privind modificarea unor devize de cheltuieli pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale noi din 29 noiembrie 2009 şi rubrica “Diverse”. 

 

                        Dl Nicolae Gîrbu – a intrat în sala de şedinţe. 

Dl Eugeniu Ştirbu – a supus votului ordinea de zi: 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Privind tipărirea şi distribuirea buletinelor de vot la turul doi de scrutin 

pentru alegerea primarilor satelor Lărguţa, raionul Cantemir şi Ştefăneşti, 

raionul Ştefan Vodă din 29 noiembrie 2009 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 
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2. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2952 din 13 

octombrie 2009 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti Fuzăuca nr. 9, raionul Şoldăneşti” 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

3. Cu privire la eliberarea listelor electorale Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina pentru 

desfăşurarea alegerilor locale noi din 29 noiembrie 2009 

Raportor: Iurie Ciocan  

4. Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale organelor afacerilor interne  

şi ale preşedintelui raionului Rezina în scopul asigurării desfăşurării              

în bune condiţii a alegerilor locale noi din 29 noiembrie 2009                             

în satul Păpăuţi, raionul Rezina 

Raportor: Iurie Ciocan 

5. Cu privire la acreditarea dlui Victor Ciobanu în calitate de observator 

naţional în vederea monitorizării turului doi de scrutin pentru alegerea 

primarului satului Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă din 29 noiembrie 2009 

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

Chişinău 

Raportor: Iurie Ciocan  

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

Balasineşti, raionul Briceni 

Raportor: Iurie Ciocan 

8. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Zăicana, 

raionul Criuleni 

Raportor: Iurie Ciocan  

9. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Glodeni 

Raportor: Iurie Ciocan  

10. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Dănceni, 

raionul Ialoveni 

Raportor: Iurie Ciocan  

11. Cu privire la modificarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi 

desfăşurarea turului doi de scrutin al alegerilor primarilor satelor Lărguţa, 

raionul Cantemir, şi Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă, din 29 noiembrie 2009 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

12. Cu privire la modificarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale noi din 29 noiembrie 2009 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

13. Cu privire la modificarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale noi din 29 noiembrie 2009 şi la salarizarea d-

lui Godoroja Andrei, preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale comunale Selişte nr.30, raionul Orhei 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 
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1. Dl Eugeniu Ştirbu - În conformitate cu art. 18, 26 şi 49 din Codul 

electoral, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

 1. Buletinele de vot la turul doi de scrutin pentru alegerea primarilor satelor 

Lărguţa, raionul Cantemir şi Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă se tipăresc în număr 

de 2913 ex. în limba de stat, conform numărului de alegători incluşi în listele 

electorale. 

2. Buletinele de vot tipărite se vor distribui consiliilor electorale de nivelul 

întîi, după cum urmează: 

  

Circumscripţia electorală 

Numărul 

de 

alegători 

Total 

buletine 

solicitate 

În limba 

de stat 

În limba 

rusă 

sătească Lărguţa nr. 16, 

raionul Cantemir 

2001 2001 2001 - 

sătească Ştefăneşti nr. 20, 

raionul Ştefan Vodă 

912 912 912 - 

Total  2913 2913 2913 - 

 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

2. Dl Eugeniu Ştirbu - Partidul Politic „Partidul Liberal Democrat din 

Moldova” solicită Comisiei Electorale Centrale excluderea dlui Svinarciuc 

Stanislav, prin revocare, din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale săteşti Fuzăuca nr. 9, raionul Şoldăneşti şi includerea dnei Tcaci Angela.  

În conformitate cu  art. 18, 26 şi 33 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 
 

 1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2952 din 13 octombrie 2009 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 

Fuzăuca nr. 9, raionul Şoldăneşti” se modifică, după cum urmează: 

se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Fuzăuca nr. 9, raionul Şoldăneşti, dl Svinarciuc Stanislav şi se include dna 

Tcaci Angela, felcer-veterinar, temporar neangajată în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Politic „Partidul Liberal Democrat din Moldova”. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 
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3. Dl Iurie Ciocan - La Comisia Electorală Centrală a parvenit demersul 

înaintat de preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 

Păpăuţi nr. 17 din raionul Rezina, dna Ceban Margareta, şi perceptorul fiscal al 

primăriei, dna Bulgac Lidia.  

Demersul a fost înregistrat la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-

7/2796 din 20 noiembrie 2009. 

În demers se comunică despre faptul că primăria satului Păpăuţi refuză 

eliberarea listelor electorale pentru desfăşurarea alegerilor noi ale primarului în 

această localitate. 

Avînd în vedere cele expuse şi în conformitate cu art. 18 şi 26 din Codul 

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

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act  de demersul  nr. CEC-7/2796 din 20 noiembrie 2009 înaintat de 

preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Păpăuţi nr. 17, 

raionul Rezina, dna Ceban Margareta, şi perceptorul fiscal al primăriei, dna Bulgac 

Lidia. 

2. Se eliberează Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 

Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina, listele electorale pentru desfăşurarea alegerilor 

locale noi din 29 noiembrie 2009 care corespund bazei de date deţinute de Comisia 

Electorală Centrală conform listelor electorale întocmite de primăria satului 

Păpăuţi la alegerile parlamentare din 29 iulie 2009. 

3. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Păpăuţi nr. 17, 

raionul Rezina, va asigura actualizarea listelor electorale conform situaţiei la zi. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Dl Vasile Gafton, membru CEC -  a întrebat membrii CEC dacă nu vor 

apărea probleme la etapa confirmării rezultatelor alegerilor locale noi din s. 

Păpăuţi de către instanţa de judecată, dat fiind faptul că listele electorale nu au fost 

întocmite în conformitate cu art. 39 din Codul electoral, care stabileşte procedura 

de întocmire a acestora. 

Dl Pavel Midrigan, membru CEC – a menţionat că CEC este nevoită să 

elibereze listele electorale care corespund bazei de date deţinute de Comisia 

Electorală Centrală, liste electorale care de fapt au fost întocmite chiar de primăria 

satului Păpăuţi doar că pentru alegerile parlamentare din 29 iulie 2009. Este justă 

propunerea de a elibera listele deţinute de CEC, deoarece în lipsa acestora, la sigur 

alegerile nu vor putea fi desfăşurate. 

Dl Nicolae Gîrbu – a menţionat faptul că art. 39 din Codul electoral a fost 

încălcat sub mai multe aspecte, în special în ceea ce ţine de aducerea la cunoştinţă 

publică a listelor electorale, deoarece alegătorii înscrişi în liste nu au putut verifica 

în termeni rezonabili corectitudinea întocmirii acestora. Dl Nicolae Gîrbu a mai 

întrebat dacă în demersul înaintat s-a cerut inclusiv şi eliberarea listelor electorale. 
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Dl Iurie Ciocan – a dat citire demersului înaintat de preşedintele Consiliului 

electoral al circumscripţiei electorale săteşti Păpăuţi nr. 17 din raionul Rezina, 

dna Ceban Margareta, şi perceptorul fiscal al primăriei, dna Bulgac Lidia. 

 

Dl Mihai Buşuleac – a afirmat că pentru a nu stopa şi pentru a nu bloca 

procesul electoral în această localitate, urmează ca listele electorale deţinute în 

baza de date a CEC să fie  tranmise consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale săteşti Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina pentru buna desfăşurare a alegerilor 

locale noi. Însă, în ceea ce priveşte partea descriptivă a acestui proiect de hotărîre 

trebuie să fie mai detaliată, să se expună toate motivele care au generat adoptarea 

unei asemenea hotărîri. 

Dl Nicolae Gîrbu – a menţionat că în hotărîre trebuie de specificat faptul că 

primarul satului Păpăuţi creează obstacole în realizarea activităţii Consiliului 

electoral dar şi faptul că consiliul sătesc nu-şi exercită atribuţiile privind acordarea 

sprijinului necesar în realizarea activităţilor consiliului electoral. 

 

Luînd în consideraţie toate propunerile înaintate de membrii Comisiei, dl 

Iurie Ciocan a propus următorul proiect de hotărîre: 

 

3. Cu privire la eliberarea listelor electorale Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina, pentru 

desfăşurarea alegerilor locale noi din 29 noiembrie 2009  

În legătură cu faptul că fostul primar al satului Păpăuţi creează obstacole în 

realizarea activităţii Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 

Păpăuţi nr. 17 din raionul Rezina, iar Consiliul sătesc nu-şi exercită atribuţiile 

privind acordarea sprijinului necesar în realizarea activităţilor Consiliului electoral, 

acesta din urmă se confruntă cu probleme ce ţin de buna organizare a alegerilor noi 

ale primarului din localitatea respectivă. 

Activitatea privind întocmirea listelor electorale urma să înceapă la 29 

septembrie 2009, dar aceasta nu este realizată pînă în prezent. Articolul 39 din 

Codul electoral stipulează că întocmirea listelor electorale şi verificarea lor la 

domiciliul alegătorului este o competenţă a primăriei.  

Totodată, la Comisia Electorală Centrală a parvenit demersul înaintat de 

preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Păpăuţi nr. 17 

din raionul Rezina, dna Ceban Margareta.  

Demersul a fost înregistrat la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-

7/2796 din 20 noiembrie 2009. 

În demers se comunică despre problemele cu care se confruntă Consiliul 

electoral, în special, despre refuzul primăriei de a elibera listele electorale pentru 

desfăşurarea alegerilor noi ale primarului în această localitate. 

În condiţiile imposibilităţii realizării procedurilor electorale vizavi de 

întocmirea şi perfectarea listelor electorale, Comisia Electorală Centrală consideră 

necesar să elibereze Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 

Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina, listele electorale, de care dispune Comisia. 
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Avînd în vedere motivele expuse şi în conformitate cu art. 18, 22 şi 26 din 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se ia act  de demersul  nr. CEC-7/2796 din 20 noiembrie 2009 înaintat de 

preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Păpăuţi nr. 17, 

raionul Rezina, dna Ceban Margareta, privind neexercitarea atribuţiilor de serviciu 

de către primărie, în partea ce ţine acordarea sprijinului necesar în realizarea 

activităţilor consiliului electoral. 

2. Se eliberează Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 

Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina, listele electorale pentru desfăşurarea alegerilor 

locale noi din 29 noiembrie 2009 care corespund bazei de date deţinute de Comisia 

Electorală Centrală conform listelor electorale întocmite de Primăria satului 

Păpăuţi la alegerile parlamentare din 29 iulie 2009. 

3. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Păpăuţi nr. 17, 

raionul Rezina, va asigura actualizarea listelor electorale conform situaţiei la zi. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

 

Luînd în considerare situaţia creată în s. Păpăuţi, membrii CEC au decis 

prin consens elaborarea unui proiect de hotărîre prin care să se stabilească unele 

responsabilităţi suplimentare organelor afacerilor interne  şi preşedintelui 

raionului Rezina în scopul asigurării desfăşurării în bune condiţii a alegerilor 

locale noi din 29 noiembrie 2009 în satul Păpăuţi, raionul Rezina. 

Dl Vasile Gafton a ieşit din sala de şedinţe. 

Dl Eugeniu Ştirbu a propus de a modifica ordinea de zi, prin introducerea 

unui nou proiect de hotărîre. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

Dl Vasile Gafton a intrat în sala de şedinţe. 

Dl Iurie Ciocan – a prezentat următorul proiect de hotărîre: 

4. Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale organelor afacerilor 

interne  şi ale preşedintelui raionului Rezina în scopul asigurării desfăşurării              

în bune condiţii a alegerilor locale noi din 29 noiembrie 2009                             

în satul Păpăuţi, raionul Rezina  

 

Pînă în prezent unii cetăţeni din satul Păpăuţi creează obstacole în activitatea 

Consiliului electoral ce ţine de realizarea procedurilor electorale pentru  buna 
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desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarului localităţii respective din 29 

noiembrie 2009.   

Conform art. 29 alin. (9) şi art. 31 din Codul electoral, Consiliul sătesc este 

obligat să sprijine Consiliul electoral în exercitarea atribuţiilor acestuia, să îi 

furnizeze informaţiile şi materialele necesare pentru activitate. Însă, pînă la acest 

moment, prevederile respective nu se respectă, fiind ignorate.  

 Potrivit art. 29 alin. (2) din Codul electoral, primăria propune încăperi 

(secţii de votare) pentru efectuarea votării. În pofida cerinţelor legale, primăria 

pînă în prezent nu a asigurat cu sediu consiliul electoral,  ceea ce face imposibilă 

desfăşurarea activităţii acestuia şi, implicit, realizarea prevederilor Codului 

electoral. 

Totodată, la Comisia Electorală Centrală a parvenit demersul înaintat de 

preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Păpăuţi nr. 17 

din raionul Rezina, dna Ceban Margareta. Demersul a fost înregistrat la Comisia 

Electorală Centrală sub nr. CEC-7/2796 din 20 noiembrie 2009. 

În demers se comunică despre problemele cu care se confruntă Consiliul 

electoral ce ţin de buna organizare şi desfăşurare a alegerilor noi ale primarului 

satului Păpăuţi stabilite pentru 29 noiembrie 2009. 

Avînd în vedere cele expuse şi în conformitate cu art. 18, 22 şi 26 din Codul 

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

HOTĂRĂŞTE: 

 

 1. Organele afacerilor interne şi preşedintele raionului Rezina vor asigura, 

conform competenţelor stabilite, pregătirea pentru desfăşurarea alegerilor, după 

cum urmează: 

 Ministerul Afacerilor Interne:  

 - securitatea personală în egală măsură a tuturor candidaţilor în alegeri; 

   - asistenţa organului electoral şi administraţiei publice locale în vederea 

păstrării bunurilor materiale la consiliul electoral, escortarea transportării 

buletinelor de vot şi asigurarea integrităţii acestora şi a altei documentaţii 

electorale; 

   - prevenirea şi contracararea contravenţiilor administrative şi infracţiunilor 

în activitatea electorală; 

   - ordinea publică în ziua alegerilor; 

    - securitatea incendiară. 

Preşedintele raionului Rezina: 

- suportul tehnico-material pentru desfăşurarea alegerilor (localul, urnele 

de vot, cabinele de vot, transportul de serviciu, safeul pentru păstrarea buletinelor 

de vot şi documentelor electorale, reţeaua telefonică etc.). 

 

   2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 
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5. Dl Iurie Ciocan - Dl Victor Ciobanu a înaintat la Comisia Electorală 

Centrală un demers privind acreditarea sa în calitate de observator naţional pentru 

monitorizarea turului doi de scrutin  pentru alegerea  primarului satului Ştefăneşti, 

raionul Ştefan Vodă, din 29 noiembrie 2009. 

În conformitate cu art. 18 şi 63 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi 

procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se acreditează dl Victor Ciobanu (BI-A88046820) în calitate de observator 

naţional în vederea monitorizării turului doi de scrutin  pentru alegerea  primarului 

satului Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă, din 29 noiembrie 2009. 

2. În activitatea sa persoana acreditată se va călăuzi de Constituţia Republicii 

Moldova, de Codul electoral, de Regulamentul privind statutul observatorilor şi 

procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum şi de actele normative 

internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Dl Mihai Buşuleac şi dl Nicolae Gîrbu, membri CEC – au atras atenţie 

asupra faptului că prezentul proiect de hotărîre nu se încadrează nici în prevederile 

art. 45 şi nici ale art. 63 din Codul electoral. Prin urmare acest demers ar trebui 

respins. 

Dl Eugeniu Ştirbu – a afirmat că nu a fost respectat termenul cu privire la 

depunerea cererii privind acreditarea, documentelor fiind prezentate tardiv la 

Comisia Electorală Centrală, de aceea acest demers trebuie să fie respins. 

Pornind de la propunerile de modificare ale proiectului înaintate de 

membrii CEC, dl Iurie Ciocan a propus un alt proiect de hotărîre: 

5. Cu privire la demersul dlui Victor Ciobanu privind acreditarea sa în 

calitate de observator naţional în vederea monitorizării turului doi de scrutin  

pentru alegerea  primarului satului Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă, din 29 

noiembrie 2009  

 

Dl Victor Ciobanu (BI-A88046820) a înaintat la Comisia Electorală Centrală 

demersul nr. CEC-7/2814 din 25 noiembrie 2009 privind acreditarea sa în calitate 

de observator naţional pentru monitorizarea turului doi de scrutin  pentru alegerea  

primarului satului Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă, din 29 noiembrie 2009. 

În urma verificării documentelor prezentate a fost depistat faptul că nu a fost 

respectat termenul cu privire la depunerea cererii privind acreditarea şi persoana în 

cauză nu este abilitată să depună astfel de cereri. 

În conformitate cu art. 18 şi 63 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi pct. 4, 8 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi 

procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 
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Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se respinge demersul dlui Victor Ciobanu (BI-A88046820) cu privire la 

acreditarea sa în calitate de observator naţional pentru monitorizarea turului doi de 

scrutin  pentru alegerea  primarului satului Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă, din 29 

noiembrie 2009. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

6. Dl Iurie Ciocan - 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 

municipal Chişinău, prin decizia nr. 11/1 din 12 noiembrie 2009, a ridicat, la 

cerere, mandatul de consilier deţinut de dl Cebanu Ion, ales pe lista Partidului 

Liberal. 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 municipal Chişinău revine dnei 

Ghimpu Lidia, candidat supleant pe lista Partidului Liberal, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei sectorului Centru, mun.Chişinău din 15 iunie 2007. La 

atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia dlui Rusu Valeriu, candidat 

supleant pe lista Partidului Liberal, prin care refuză mandatul de consilier. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Chişinău. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul municipal Chişinău dnei 

Ghimpu Lidia, candidat supleant pe lista Partidului Liberal. 

    

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

7. Dl Iurie Ciocan - Conform art. 5 alin.(2) lit.(e) 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 Balasineşti, prin decizia nr. 17/3-h din 24 septembrie 2009, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Şveţ Leonid 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 sătesc Balasineşti revine dlui Banariuc 
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Timofei, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Briceni din 07 iunie 2007.    

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Balasineşti 

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

Briceni, dlui Banariuc Timofei, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova.  

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

8. Dl Iurie Ciocan - 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 Zăicana, prin decizia nr. 5/3 din 24 septembrie 2009, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut  de dna Plămădeală Svetlana, 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 sătesc Zăicana revine dlui Sîrbu Iacob, 

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

hotărîrea Judecătoriei Criuleni din 11 iunie 2007.   

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

Criuleni, dlui Sîrbu Iacob, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”, actualmente Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

9. Dl Iurie Ciocan - 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 raional 

Glodeni, prin decizia nr. 6/11 din 20 noiembrie 2009, a declarat vacant mandatul 

de consilier deţinut de Şepelenco Anatolii, 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 raional Glodeni revine dlui Nedelico 
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Vasile, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Glodeni din 11 iunie 2007.            

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Glodeni dlui 

Nedelico Vasile, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova.  

   

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

10. Dl Iurie Ciocan - 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 Dănceni, prin decizia nr. 09-02 din 17 noiembrie 2009, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dl Frunza Constantin, 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 Dănceni revine dlui Ungureanu 

Constantin, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ” 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni din 6 iunie 2007.  

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

Ialoveni, dlui Ungureanu Constantin, candidat supleant pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”, actualmente Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA 

NOASTRĂ” 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

11. Dl Eugeniu Ştirbu - În legătură cu organizarea şi desfăşurarea turului 

doi al alegerilor primarului satului Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă, în vederea 

salarizării operatorului angajat în aparatul Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale săteşti  Ştefăneşti, şi în conformitate cu art.18 şi 35 din Codul electoral 

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

 

1. Punctul “II. Cheltuieli pentru întreţinerea Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti  Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă”  din Devizul de 

cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea turului doi de scrutin al alegerilor 
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primarilor satelor Lărguţa, raionul Cantemir, şi Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă, din 

29 noiembrie 2009 se modifică după cum urmează. 

Art.111.00 „Retribuirea muncii”      + 276 lei, 

Art.112.00 „Contribuţii de  asigurări sociale de stat obligatorii” + 64 lei 

Art.116.00 „Primele de asigurări de asistenţă medicală obligatorii” + 10 lei 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

12. Dl Eugeniu Ştirbu - În baza documentelor prezentate, care certifică 

mărimea salariului mediu al d-nei Lunic Ludmila, preşedintele degrevat de la locul 

permanent de muncă al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 

Moara de Piatră nr.15, raionul Drochia, şi  în conformitate cu art.18 şi 35 din 

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

HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Punctul „I. Cheltuieli pentru întreţinerea Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti  Moara de Piatră, raionul Drochia” din Devizul de 

cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi din 29 noiembrie 

2009 se modifică, după cum urmează: 
 

Art.111.00 „Retribuirea muncii”  + 4000 lei 

Art.112.00 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii”  + 920 lei 

Art.116.00 „Primele de asigurări oblig. de asistenţă medicală”    + 140 lei  

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

13. Dl Eugeniu Ştirbu - În legătură cu încetarea procesului electoral privind 

desfăşurarea alegerilor noi la funcţia de primar al comunei Selişte, raionul Orhei, 

în baza hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale nr.3007 şi 3008 din 17 noiembrie 

2009 şi  în conformitate cu art.18 şi 35 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Punctele „III. Cheltuieli pentru întreţinerea Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale comunale Selişte, raionul Orhei” şi „IV. Cheltuieli pentru 

întreţinerea birourilor electorale ale secţiilor de votare din comuna  Selişte, raionul 
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Orhei” din Devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

locale noi din 29 noiembrie 2009, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr.2990 din 10 noiembrie 2009, se exclud. 

2. Preşedinte Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 

Selişte nr.30, raionul Orhei, dl Godoroja Andrei, degrevat de atribuţiile de la locul 

permanent de muncă, va fi salarizat conform legislaţiei în vigoare din mijloacele 

financiare ale Comisiei Electorale Centrale. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

DIVERSE. 

 Dl Eugeniu Ştirbu – a informat membrii CEC că la invitaţia Autorităţii 

Electorale Permanente a României de a participa la programul organizat cu ocazia 

desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele României, care au avut loc pe data de 22 

noiembrie 2009, Comisia Electorală Centrală a delegat în scopul participării la 

acest program pe dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei Electorale Centrale, dl 

Vasile Gafton, membru, şi dna Mariana Musteaţă, şefa Secţiei alegeri şi 

referendumuri. 

Dl Eugeniu Ştirbu – a relatat membrilor CEC despre impresiile obţinute în urma 

participării la acest eveniment, despre aspectele pozitive şi negative legate de 

scrutinul electoral desfăşurat data de 22 noiembrie 2009. 

 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – a anunţat închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

Preşedintele 

Comisiei Electorale Centrale                                          Eugeniu ŞTIRBU  

 

 

 

Secretarul 

Comisiei Electorale Centrale                    Iurie CIOCAN 
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