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PROCES-VERBAL nr. 136 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 

 

5 august 2008  

Ora: 16.00 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119 

     

        A prezidat:                        Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei 

 

       Au participat:                      

                                                  Iurie Ciocan, secretarul Comisiei                                           

      

       Membrii Comisiei:             Mihai Buşuleac 

                                        Nicolae Gîrbu  

                                        Vasile Gafton 

                                        Victor Kosteţki 

                                                  Valentin Vizant 

             

        Lipsesc:                             Renata Lapti /absenţă motivată/                                   

                                                  Pavel Midrigan /absenţă motivată/                                   

                                                

           Invitaţi:  lista se anexează 

                 

Dl Eugeniu Ştirbu – propune membrilor Comisiei Electorale Centrale de a 

începe şedinţa Comisiei. 

Propunerea se acceptă unanim. 

Dl Eugeniu Ştirbu – propune spre examinare proiectul ordinii de zi. 

        Propuneri şi obiecţii nu sunt. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul ordinii de zi..   

   

    S-a votat: 

   Pro – 7; 

   Contra – 0. 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la cadre 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

2. Cu privire la rezultatele alegerilor locale noi ale primarului comunei 

Iezărenii Vechi, raionul Sîngerei şi satului Tătăreşti, raionul Cahul, 

desfăşurate la 3 august 2008 
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Raportor: Eugeniu Ştirbu 

3. Cu privire la rezultatele turului doi de scrutin pentru alegerea primarului 

comunei Hincăuţi, raionul Edineţ, desfăşurat la 3 august 2008 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

4. Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la unele proceduri de tragere la 

sorţi 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

5. Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea 

Comisiei Electorale Centrale  

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

6. Cu privire la delegarea preşedintelui Comisiei Electorale Centrale la 

Constanţa, România   

Raportor: Iurie Ciocan 

7. Cu privire la delegarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale la Riga, 

Republica Letonia  

 Raportor: Iurie Ciocan 

8. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orăşenesc Vatra, 

municipiul Chişinău 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Truşeni, municipiul Chişinău 

Raportor: Iurie Ciocan 

10. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Cahul 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Giurgiuleşti, raionul Cahul 

Raportor: Iurie Ciocan 

12. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Larga 

Nouă, raionul Cahul 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Căinari, raionul Căuşeni 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Baimaclia, raionul Căuşeni 

Raportor: Iurie Ciocan 

15. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Drochia 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Antoneuca, raionul Drochia 

Raportor: Iurie Ciocan 

17. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Şuri, 

raionul Drochia 

Raportor: Iurie Ciocan 

18. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Edineţ 

Raportor: Iurie Ciocan 
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19. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal 

Nicolaevca, raionul Floreşti            Raportor: Iurie Ciocan 

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

Trifăneşti, raionul Floreşti 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Leuşeni, raionul Hînceşti 

Raportor: Iurie Ciocan 

22. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Şipoteni, 

raionul Hînceşti 

Raportor: Iurie Ciocan 

23. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Nimoreni, 

raionul Ialoveni 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Raportor: Iurie Ciocan 

25. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, 

raionul Leova 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Romanovca, raionul Leova 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Mereşeuca, raionul Ocniţa 

Raportor: Iurie Ciocan 

28. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Bolohan, 

raionul Orhei 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

raionul Rîşcani 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Bădiceni, raionul Soroca 

Raportor: Iurie Ciocan 

31. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Căpriana, 

raionul Străşeni 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Ghelăuza, raionul Străşeni 

Raportor: Iurie Ciocan 

33. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Olişcani, 

raionul Şoldăneşti 

Raportor: Iurie Ciocan 

34. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Ştefăneşti, 

raionul Ştefan Vodă 

Raportor: Iurie Ciocan 
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35. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Salcia, 

raionul Taraclia 

Raportor: Iurie Ciocan 

36. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Teşcureni, 

raionul Ungheni 

Raportor: Iurie Ciocan 

37. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Baurci, 

UTA Găgăuzia 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Dezghingea, UTA Găgăuzia 

Raportor: Iurie Ciocan 

39. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Joltai, 

UTA Găgăuzia 

Raportor: Iurie Ciocan 

 

         S-a examinat: 1. Cu privire la cadre. 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

Întrebări şi obiecţii nu sînt.   

 În conformitate cu art. 18 alin. (2) şi 23 din Codul electoral nr.1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, art.65 din Codul muncii nr. 154 din 28 martie 2003 şi art.13, 

14 şi 17 din Legea serviciului public 443-XIII din 4 mai 1995, Comisia Electorală 

Centrală: 

 

1. Angajează de la data de 6 august 2008: 

- în Direcţia management alegeri, Secţia educaţie civică, training-uri şi 

secretariat dnul Ursoi Gheorghe şi dna Angheli Cristina în calitate de consultanţi; 

- în Direcţia informatizare dl Roşca Alexandru, dl Pirojuc Ion, dl Constantin 

Andrei şi dl Strogoteanu Andrei în calitate de consultanţi. 

2. Salarizarea se va efectua conform legislaţiei în vigoare.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

   

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0.               

             

          S-a examinat: 2. Cu privire la rezultatele alegerilor locale noi ale 

primarului comunei Iezărenii Vechi, raionul Sîngerei şi satului Tătăreşti, 

raionul Cahul, desfăşurate la 3 august 2008. 
Raportor: Eugeniu Ştirbu 

În conformitate cu art. 139 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală 

prin hotărîrile nr. 1675 din 27 mai 2008 şi nr.1694 din 3 iunie 2008 a fixat data de 

3 august 2008 pentru alegerile noi ale primarilor comunei Iezărenii Vechi, raionul 

Sîngerei şi satului Tătăreşti, raionul Cahul. 

Pentru alegerea primarului comunei Iezărenii Vechi în buletinul de vot au fost 

incluse 4 candidaturi, înaintate din partea Partidului Comuniştilor din Republica 
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Moldova, Partidului Democrat din Moldova, Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ” 

şi Partidului Social Democrat. 

În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea 

primarului comunei Iezărenii Vechi,  întocmit de biroul electoral al secţiei de 

votare nr. 19/48, şi a procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la 

alegerea primarului, întocmit de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale 

comunale Iezărenii Vechi nr. 28/19, s-a constatat:  

în listele electorale au fost incluşi 1205 alegători, la votare au participat 714 

alegători sau 59, 25 la sută, au fost declarate nevalabile 7 buletine de vot, numărul 

de voturi valabil exprimate constituie 707. Pentru efectuarea alegerilor la funcţia 

de primar în circumscripţia electorală Iezărenii Vechi nr. 28/19, consiliul electoral 

a primit 1150 buletine de vot. Nu au fost utilizate 436 buletine de vot.  

Candidaţii la funcţia de primar: Buceaţchi Victor din partea Partidului 

Comuniştilor a obţinut 207 voturi, Gabor Renata din partea Partidului Democrat 

din Moldova – 71 voturi, Burcovschi Maria din partea Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ” – 422 voturi, Buliga Leomid din partea Partidului Social Democrat – 

7 voturi valabil exprimate.  

În temeiul art. 59 alin. (2) şi art.134 alin. (1) din Codul electoral, dna 

Burcovschi Maria este aleasă primar al comunei din partea Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

Pentru alegerea primarului satului Tătăreşti, raionul Cahul în buletinul de vot 

au fost inclue 3 candidaturi, înaintate din partea Partidului Democrat din Moldova, 

Partidului Social Democrat şi Partidului Popular Creştin Democrat. 

În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea 

primarului satului Tătăreşti,  întocmit de biroul electoral al secţiei de votare nr. 

34/60, şi a procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea  

primarului, întocmit de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti 

Tătăreşti nr. 7/34, s-a constatat:  

în listele electorale au fost incluşi 1122 alegători, la votare au participat 628 

alegători sau 55,97 la sută, au fost declarate nevalabile 3 buletine de vot, numărul 

de voturi valabil exprimate constituie 625. Pentru efectuarea alegerilor la funcţia 

de primar în circumscripţia electorală Tătăreşti nr.7/34, consiliul electoral a primit 

1130 buletine de vot. Nu au fost utilizate 502 buletine de vot.  

Candidaţii la funcţia de primar: Mihai Deonis din partea Partidului Democrat 

din Moldova a obţinut 406 voturi, Iuraşco Ecaterina din partea Partidului Social 

Democrat  – 101 voturi, Moroianu Dumitru din partea Partidului Popular Creştin 

Democrat – 118 voturi valabil exprimate. 

În temeiul art. 59 alin. (2) şi art.134 alin. (1) din Codul electoral dl Mihai 

Deonis este ales primar al satului din partea Partidului Democrat din Moldova. 

  Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art. 26, 60 şi 134 alin. (1) din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 

  1. Ia act de rezultatele alegerilor noi ale primarilor comunei Iezărenii Vechi, 

raionul Sîngerei şi satului Tătăreşti, raionul Cahul desfăşurate la 3 august 2008. 

  2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 
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           S-a votat:  

Pro – 7 

Contra – 0; 

                

           S-a examinat: 3. Cu privire la rezultatele turului doi de scrutin pentru 

alegerea primarului comunei Hincăuţi, raionul Edineţ, desfăşurat la 3 august 

2008. 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

În conformitate cu art. 134 din Codul electoral nr. 1381–XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 1786 din 22 iulie 

2008 a fixat data de 3 august 2008 pentru desfăşurarea turului doi de scrutin pentru 

alegerea primarului comunei Hincăuţi, raionul Edineţ. 

În buletinul de vot pentru alegerea primarului comunei Hincăuţi au fost 

incluşi 2 concurenţi electorali: Dascal Ghenadie, candidat independent şi 

Gumeniuc Vladimir din partea Partidului Democrat din Moldova.  

În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la turul doi 

de scrutin pentru alegerea primarului comunei Hincăuţi, întocmite de birourile 

electorale ale secţiilor de votare şi a procesului-verbal privind totalizarea 

rezultatelor votării la turul doi de scrutin pentru alegerea primarului, întocmit de 

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Hincăuţi nr. 16/20, s-a 

constatat: 

în listele electorale au fost incluşi  1322 alegători, la votare au participat 957 

alegători sau 72,39 la sută, au fost declarate nevalabile 8 buletine de vot, numărul 

de voturi valabil exprimate constituie 949. Pentru efectuarea alegerilor la funcţia 

de primar în circumscripţia electorală Hincăuţi nr.16/20, consiliul electoral a primit 

1323 buletine de vot. Nu au fost utilizate 366 buletine de vot. 

Candidaţii la funcţia de primar: Dascal Ghenadie, candidat independent a 

obţinut 641 voturi valabil exprimate şi Gumeniuc Vladimir din partea Partidului 

Democrat din Moldova – 308 voturi valabil exprimate. 

În temeiul art. 59 alin.(2) şi art.134 alin.(3) Dascal Ghenadie, candidat 

independent este ales primar al comunei. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art. 18, 26, 60 şi 134 din Codul electoral nr.1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 

1.  Ia act de rezultatele turului doi de scrutin pentru alegerea primarului 

comunei Hincăuţi, raionul Edineţ, desfăşurat la 3 august 2008. 

2.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.           

    

          S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0;               

                 

            S-a examinat: 4. Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la unele 

proceduri de tragere la sorţi. 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

Propunerii şi obiecţii. 
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Dl Buşuleac – a propus ca la p.11 să fie menţionat expres care va fi ordinea 

de extragere a bileţelelor din urnă de către concurenţii electorali, cine va avea 

dreptul de a extrage primul.  

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că problema ordinii tragerii la sorţi a fost 

discutată în cadrul elaborării Regulamentului. S-a presupus că tragerea la sorţi se 

va efectua în ordinea depunerii de către candidaţi a documentelor spre înregistrare. 

Numărul extras va fi numărul de rînd conform căruia candidatul va fi înscris în 

buletinul de vot după înregistrarea acestuia în calitate de concurent electoral de 

către organul electoral respectiv.  A susţinut propunerea domnului Buşuleac de a 

completa în acest sens punctul 11. 

Dl Mihai Buşuleac - la fel, a menţionat că trebuie reglementată şi situaţia cînd 

unul sau ciţiva candidaţi nu se prezintă la ora stabilită la extragere.  Acţiunile 

organelor electorale în asemenea situaţii trebuie să fie clar reglementate, pentru a 

evita situaţii conflictuale.  

Dl Iurie Ciocan - în cazul în care unii dintre candidaţi care au depus în 

aceeaşi zi actele spre înregistrare nu s-au prezentat la sfîrşitul zilei la organul 

electoral pentru efectuarea tragerii la sorţi în vederea determinării ordinii de 

înscriere în buletinul de vot, s-a presupus că organul electoral ar putea stabili 

pentru ziua următoare şedinţa la care se va efectua tragerea la sorţi. A propus să fie 

inclusă această prevedere într-un punct aparte, sub nr. 16, la sfîrşitul 

Regulamentului. 

Dl Victor Kosteţki – a menţionat că ar fi mai bine ca reglementarea 

respectivă să fie inclusă în Regulament sub nr. 12, avînd în vedere faptul că ea 

completează în mod direct punctul 11, iar punctele 12, 13, 14, 15 vor deveni, 

respectiv, puctele 13, 14, 15, 16. 

Dl Valentin Vizant – a propus să fie reglementată şi situaţia, în care nici la a 

doua tragere la sorţi nu se va prezenta unul dintre candidaţi.   

Dl Iurie Ciocan – a propus pentru situaţia în care unul sau mai mulţi dintre 

candidaţi nu se vor prezenta repetat, să se stabilească ca tragerea la sorţi să se 

efectueze în lipsa acestuia, fapt care urmează a fi notificat în procesul-verbal. A 

menţionat că Regulamentul nu poate prevedea toate situaţiile care pot apărea în 

campania electorală, însă acesta poate fi modificat, la necesitate. A menţionat 

relevanţa  propunerilor făcute de dnii Buşuleac, Kosteţki şi Vizant şi a propus să fie 

acceptate. 

Dl Nicolae Gîrbu – ş-a referit la preambulul proiectului de hotărîre pentru 

aprobarea Regulamentului şi a propus ca în şirul articolelor, menţionate drept temei 

pentru adoptarea hotărîrii, să fie inclus şi art. 22 lit.c). 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art.art.18, 22 lit.c), 44 alin.(2) şi 48 alin.(3) din Codul 

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

 

1. Aprobă Regulamentul cu privire la unele proceduri de tragere la sorţi. 

 2. Abrogă: 

 Regulamentul privind stabilirea ordinii de primire a documentelor prin 

tragere la sorţi de la reprezentanţii partidelor, altor organizaţii social-politice, 

blocurilor electorale şi candidaţilor independenţi depuse pentru înregistrare la 
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organele electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.1337 din 

4 octombrie 2005; 

Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale nr.173 din 21 martie 2006 şi nr.539 

din 26 aprilie 2007 pentru modificarea Regulamentului privind stabilirea ordinii de 

primire a documentelor prin tragere la sorţi de la reprezentanţii partidelor, altor 

organizaţii social-politice, blocurilor electorale şi candidaţilor independenţi depuse 

pentru înregistrare la organele electorale.          

 

           S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0; 
                  

          S-a examinat: 5. Pentru modificarea Regulamentului cu privire la 

activitatea Comisiei Electorale Centrale.  

     Raportor: Eugeniu Ştirbu 

 

                  A menţionat că modificările la Regulament au fost făcute în 

conformitate cu recentele modificări la Codul electoral, publicate în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova din 7 şi 13 mai curent. La şedinţa anterioară 

examinarea a fost amînată pentru a studia suplimentar proiectul propus şi a înainta 

şi alte propuneri, în cazul în care acestea vor fi înaintate. În perioada dinrte aceste 

şedinţe propuneri nu au fost făcute.       

Propunerii şi obiecţii. 

           Dl Nicolae Gîrbu – a propus să fie inclus la preambulul proiectului de 

hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei 

Electorale Centrale şi art. 22 lit.c), ca şi la preambulul proiectului anterior, iar în 

din Regulament să fie exclus punctul 71. Modificarea respectivă nu ţine de careva 

reguli esenţiale stabilite pentru perioada electorală, ea doar îl va îmbunătăţi şi va 

permite efectuarea modificărilor şi pe viitor. În imposibilitatea de a modifica 

Regulamentul în perioada electorală ar putea fi blocată activitatea Comisiei.    

            Dl Iurie Ciocan – propune să fie păstrată norma stabilită, dat fiind faptul că 

regulile stabilite pentru perioada electorală nu pot fi modificate în aceeaşi perioadă.  

            Dl Eugeniu Ştirbu – a chemat membrii Comisiei să-şi expună părerea 

asupra propunerii făcute de dl Gîrbu. Asupra chestiunii respective trebuie să se 

convină prin consens şi nu prin vot, avînd în vedere importanţa problemei. 

              Dl Victor Kosteţki – nu susţine propunerea dlui Gîrdu, menţionează că 

punctul 71 trebuie menţinut, avînd în vedere că în perioada electorală pot fi diverse 

situaţii. 

              Dl Vasile Gafton – susţine propunerea dlui Gîrbu. Excluderea  punctului 

71 nu încalcă nici una din normele stabilite în legislaţie, se modifică doar regulile 

de activitate, stabilite pentru CEC. Menţinerea punctului respectiv ar putea crea 

obstacole, pentru situaţii în care pentru îmbunătăţirea activităţii Comisiei ar putea fi 

necesare modificări, însă ele nu vor putea fi operate. 

               Dl Valentin Vizant – nu a susţinut propunerea dlui Gîrbu.  A menţionat că 

Regulamentul prevede diverse norme privind activitatea Comisiei, modificarea 

cărora, în dependenţă de situaţie, ar putea perturba activitatea acesteia. Normele 

stabilite în Regulament sunt cunoscute deja atît de partide, cît şi de autorităţile 
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administraţiei publice de toate nivelurile. Modificarea lor în perioada electorală nu  

este oportună. 

              Dl Iurie Ciocan – atrage atenţia membrilor CEC asupra faptului că 

modificări în Regulament nu vor putea fi operate doar în perioada electorală. Pînă 

la începerea perioadei mai sunt citeva luni, în acest răstimp pot fi examinate  şi 

aprobate diverse modificări privind îmbunătăţirea activităţii CEC. A reamintit 

membrilor CEC că în perioada alegerilor locale generale din 2007 nu a apărut nici 

o dată  necesitatea modificării acestui document. 

              Dl Mihai Buşuleac – susţine propunerea dlui Gîrbu şi crede că nu vor fi 

necesare prea multe modificări, care vor fi ieşite din comun. Modificarea respectivă 

nu prezintă nici un pericol pentru activitatea CEC pe viitor.  

             Dl Eugeniu Ştirbu – menţionează că părerile membrilor Comisiei s-au 

împărţit în aşa fel, încît nu este posibil de a lua vreo decizie asupra chestiunii 

respective. Propune Direcţiei juridice să studieze practica internaţională la acest 

capitol, pentru a putea găsi un consens. Susţine părerea că în perioada electorală nu 

trebuie schimbate regulile stabilite. Propune de a amîna examinarea chestiunii 

pentru şedinţa următoare. 

 

            Propunerea a fost susţinută unanim.    

           

          S-a examinat: 6. Cu privire la delegarea preşedintelui Comisiei 

Electorale Centrale la Constanţa, România.   

Raportor: Iurie Ciocan 

    Întrebări şi obiecţii nu sînt.  

     În conformitate cu art. 18 din Codul electoral nr. 1381 – XIII din 21 

noiembrie 1997, Regulamentul cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, 

instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 836 din 24 iunie 2002 şi acceptînd invitaţia 

Secretariatului Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa (ACEEEO) de a 

participa la cea de-a 17-a Conferinţă anuală cu tema „Asigurarea Securităţii în 

Alegeri” care va avea loc în perioada 11-13 septembrie 2008 la Constanţa, 

România, Comisia Electorală Centrală: 

 

1. Deleagă în oraşul Constanţa pentru perioada 10-14 septembrie 2008 dl 

Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei Electorale Centrale, pentru a participa 

la cea de-a 17-a Conferinţă anuală a ACEEEO care va avea loc la Constanţa, 

România. 

2. Preşedintele Comisiei Electorale Centrale se va deplasa la Constanţa cu 

automobilul Comisiei pe traseul Chişinău – Constanţa – Chişinău. 

Automobilul va fi condus de şoferul Simion Curcubet.           

3. Direcţia financiară şi audit va achita taxa de participare şi cheltuielile de 

transport, cazare, diurnă conform legislaţiei în vigoare.          

         
 S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 



 10 

          S-a examinat: 7. Cu privire la delegarea unor membri ai Comisiei 

Electorale Centrale la Riga, Republica Letonia.  

 Raportor: Iurie Ciocan 

   Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

     În conformitate cu art. 18 din Codul electoral nr. 1381 – XIII din 21 

noiembrie 1997, Regulamentul cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, 

instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 836 din 24 iunie 2002 şi acceptînd invitaţia 

Comisiei Electorale Centrale a Republicii Letonia de a participa în calitate de 

observatori internaţionali la referendumul legislativ care va avea loc pe data de 23 

august 2008 în Republica Letonia, Comisia Electorală Centrală: 

 

4. Deleagă în oraşul Riga pentru perioada 22-25 august 2008 dna Renata Lapti, 

vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale şi dl Vasile Gafton, membrul 

Comisiei Electorale Centrale, pentru a participa în calitate de observatori 

internaţionali la referendumul legislativ care va avea loc la 23 august 2008 

în Republica Letonia. 

5. Delegaţia se va deplasa la Riga cu avionul pe ruta Chişinău – Riga – 

Chişinău.            

6. Cheltuielile pentru masă şi transport local vor fi acoperite de partea letonă. 

7. Direcţia financiară şi audit va achita cheltuielile de transport, cazare şi 

diurnă conform legislaţiei în vigoare. 

 

S-a votat:  

Pro – 7;  

Contra – 0. 

 

         S-a examinat: 8. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul orăşenesc Vatra, municipiul Chişinău. 
Raportor: Iurie Ciocan 

Conform art.5 alin.(2) lit.c) din Legea privind statutul alesului local nr.768-

XIV din 2 februarie 2000, art.24 alin.(1) lit.b) şi art.84 alin.(2) din Legea privind 

administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul orăşenesc 

Vatra, prin decizia nr.5.1 din 28 iulie 2008, a ridicat mandatul de consilier deţinut de 

dl Bobeica Ion (primar al oraşului), ales pe lista Partidului Social-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 orăşenesc Vatra revine dlui Moisei 

Roman, candidat supleant pe lista Partidului Social-Liberal, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei sectorului Buiucani, municipiul Chişinău din 8 iunie 2007.  

  Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 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 Vatra. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Vatra, municipiul 

Chişinău dlui Moisei Roman, candidat supleant pe lista Partidului Social-Liberal. 
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S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 
                 

           S-a examinat: 9. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul comunal Truşeni, municipiul Chişinău. 
Raportor: Iurie Ciocan 

 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 Truşeni, prin deciziile nr.05/3 şi 05/13.1 din 15 iulie 2008, a ridicat 

mandatele de consilier deţinute de dl Secrieru Mihail (primar al comunei), consilier 

independent, şi dl Madan Andrei (viceprimar al comunei), ales pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”. Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier. 

Potrivit şirului descrescător, mandatul deţinut de consilierul independent se 

completează din partea Partidului European.  

 În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Truşeni revin dlui Madan 

Marcel, candidat supleant pe lista Partidului European şi dlui Madan Tudor, 

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

hotărîrea Judecătoriei sectorului Buiucani, municipiul Chişinău din 18 şi, respectiv, 

8 iunie 2007.     

 Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

          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 a două mandate de consilier în Consiliul comunal 

Truşeni. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Truşeni, municipiul 

Chişinău dlui Madan Marcel, candidat supleant pe lista Partidului European şi dlui 

Madan Tudor, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. 

 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

          S-a examinat: 10. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul raional Cahul. 

Raportor: Iurie Ciocan 

          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 Cahul, prin 

decizia nr. 06/09-II din 11 iulie 2008, a ridicat  mandatul de consilier deţinut de dl 

Matcaş Ilie (specialist principal, aparatul preşedintelui raionului), ales pe lista 

Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. 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 Cahul revine dlui Zelenco 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 16 iunie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Cahul. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Cahul dlui Zelenco 

Petru, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”.  

 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

          S-a examinat: 11. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Giurgiuleşti, raionul Cahul. 
Raportor: 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 Giurgiuleşti, 

prin decizia nr. 14 din 17 iulie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut  de dl 

Apărece Sergiu, la cerere, ales pe lista   Partidului Popular Republican. 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 Giurgiuleşti revine dlui 

Cîrjăleanu Vasile, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 14iunie 2007.  

        Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 

Giurgiuleşti. 

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

Cahul dlui Cîrjăleanu Vasile, candidat supleant pe lista Partidului Popular 

Republican. 

  

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

         

          Domnul Valentin Vizant a ieşit din sala de şedinţe. 

 

          S-a examinat: 12. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul comunal Larga Nouă, raionul Cahul. 
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        Raportor: Iurie Ciocan 

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 comunal Larga 

Nouă, prin decizia nr. 5/3 din 11 iulie 2008, a declarat vacant mandatul de consilier 

deţinut de Cioroi Petru, 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 Larga Nouă revine dnei 

Cebotaru Ana, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul  din 13 iunie 2007.    

Întrebări şi obiecţii nu sunt. 

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 Larga 

Nouă. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Larga Nouă, raionul 

Cahul dnei Cebotaru Ana, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.               

 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

   

         S-a examinat: 13. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul orăşenesc Căinari, raionul Căuşeni. 

Raportor: Iurie Ciocan 

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 orăşenesc Căinari, 

prin deciziile nr. 1/4 din 3 iulie 2007 şi nr. 2/11 din 17 august 2007, a ridicat  

mandatele de consilier deţinute de dnii Stamov Boris (primar al oraşului) şi dl 

Ixărescu Vasile ( consultant superior al Direcţiei teritoriale control administrativ 

Căuşeni), 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 orăşenesc Căinari revin dlui Ciudac 

Ion şi dnei Cojocari Valentina, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Căuşeni din 13 

iunie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

Căuşeni dlui Ciudac Ion şi dnei Cojocari Valentina, candidaţi supleanţi pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

          S-a examinat: 14. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul comunal Baimaclia, raionul Căuşeni. 

Raportor: Iurie Ciocan 

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 Baimaclia, 

prin decizia nr. 3/8 din 23 mai 2008, a ridicat  mandatul de consilier deţinut de dna 

Borzin Maria (primar al comunei), 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 Baimaclia revine dlui 

Vasluian Gheorghe, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Căuşeni din 13 iunie 

2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 

Baimaclia. 

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

Căuşeni dlui Vasluian Gheorghe, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova.           

 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

         

          S-a examinat: 15. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul raional Drochia. 

Raportor: Iurie Ciocan 

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 raional Drochia, 

prin decizia nr. 5/15 din 11 iulie 2008, a declarat vacant mandatul de consilier 

deţinut de Sîromeatnicov Mihail, în legătură cu decesul acestuia, 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 Drochia revine dlui Rotaru 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Drochia din 12 iunie 2007.    

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Drochia. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Drochia dlui Rotaru 

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

 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

          

           S-a examinat: 16. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Antoneuca, raionul Drochia. 
Raportor: 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 Antoneuca, 

prin decizia nr. 1/6 din 31 ianuarie 2008, a ridicat mandatul de consilier deţinut de 

dl Zaporojan Valeriu, 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 sătesc Antoneuca revine dnei Ţurcan 

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

hotărîrea Judecătoriei Drochia din 12 iunie 2007. La atribuirea mandatului s-a ţinut 

cont de declaraţia dlui Diaconiţă Veaceslav, candidat supleant pe lista Uniunii 

Centriste din Moldova, prin care refuză mandatul de consilier. 

 Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Antoneuca. 

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

Drochia dnei Ţurcan Lidia, candidat supleant pe lista Uniunii Centriste din 

Moldova.  

 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

          

           S-a examinat: 17. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul comunal Şuri, raionul Drochia. 
Raportor: Iurie Ciocan 
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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 Şuri, prin 

decizia nr. 5/1 din 17 iulie 2008, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl 

Catraniuc Andrei, la cerere, ales pe lista Partidului Popular Republican. 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 Şuri revine dlui Grădinari 

Gheorghe, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Drochia din 12 iunie 2007.     

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Şuri. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Şuri, raionul Drochia 

dlui Grădinari Gheorghe, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican.  

 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

           S-a examinat: 18. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul raional Edineţ. 

Raportor: 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 raional Edineţ, prin 

decizia nr. 10/1 din 25 iulie 2008, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl 

Doţen Pavel, 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 raional Edineţ revine dlui Stîngaci 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Edineţ din 15 iunie 2007. 

Întrebări şi obiecţii nu sunt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineţ. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Edineţ dlui Stîngaci 

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

actualmente Partidul Social Democrat.  

  

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 
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                Domnul Valentin Vizant a revenit în sala de şedinţe. 

 

          S-a examinat: 19. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul comunal Nicolaevca, raionul Floreşti. 

          Raportor: Iurie Ciocan 

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 Nicolaevca, prin decizia nr. 01/01 din 17 iulie 2007, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dl Rîbacioc Iurie (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 Nicolaevca revine dnei 

Ivasco Janna, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Floreşti din 27 iunie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Nicolaevca. 

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

Floreşti dnei Ivasco Janna, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.  

  

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

          S-a examinat: 20. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul comunal Trifăneşti, raionul Floreşti. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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 Trifăneşti, prin decizia nr. 02/06 din 23 august 2007, a ridicat mandatul 

de consilier deţinut de dl Tapalaga Emanuil (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 Trifăneşti revine dnei 

Burbulea Maria, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Floreşti din 5 iulie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 
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1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Trifăneşti. 

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

Floreşti dnei Burbulea Maria, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova.  

 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

            S-a examinat: 21. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul comunal Leuşeni, raionul Hînceşti. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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 Leuşeni, prin decizia nr. 02/03 din 13 iulie 2007, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dl Dragan Ion (primar al comunei), 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 comunal Leuşeni revine dlui Dragan 

Dumitru, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşt din 15 iunie 2007.      

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

 1.  Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Leuşeni. 

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

Hînceşti dlui Dragan Dumitru, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin 

Democrat. 

 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

           S-a examinat: 22. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Şipoteni, raionul Hînceşti. 
Raportor: 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 Şipoteni, prin 

decizia nr. 5/1 din 24 iulie 2008, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dna 

Marcu Elena, la cerere, aleasă 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 sătesc Şipoteni revine dlui Untu 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din 15 iunie 2007. La atribuirea 

mandatului s-a ţinut cont de certificatele primăriei satului Şipoteni privind plecarea 

peste hotarele ţării a dnilor Ciubotaru Sergiu şi Hanganu Ion, candidaţi supleanţi 

din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Şipoteni. 

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

dlui Untu Victor, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova.  

              

S - a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

          S-a examinat: 23. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Nimoreni, raionul Ialoveni. 
Raportor: 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 Nimoreni, 

prin decizia nr. 01/05 din 28 februarie 2008, a ridicat mandatul de consilier deţinut 

de dl Miron Alexandru, 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 sătesc Nimoreni revine dlui Covali 

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

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

mandatului s-a ţinut cont de certificatul primăriei satului Nimoreni privind plecarea 

peste hotarele ţării a dlui Covali Andrei, candidat supleant din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Nimoreni. 

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

Ialoveni dlui Covali Mihail, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.  

 

 S-a votat:  
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Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

          S-a examinat:  24. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul raional Leova. 

Raportor: 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 Leova, prin 

decizia nr. 9.17 din 19 iunie 2008, a declarat vacant mandatul de consilier deţinut 

de Dănălache Eugeniu, în legătură cu decesul acestuia, 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 raional Leova revine dnei Topală 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Leova din 15 iunie 2007. La atribuirea mandatului s-a 

ţinut cont de declaraţiile dnilor Blaje Dumitru, Şestacovschi Leonid şi Hohlov Ion, 

candidaţi supleanţi pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, prin care refuză 

mandatele de consilier.      

 Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Leova. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Leova dnei Topală 

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

            

 S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

           S-a examinat:  25. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Cupcui, raionul Leova. 

Raportor: Iurie Ciocan 

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 Cupcui, prin decizia nr. 3/1 din 25 iulie 2007, a ridicat mandatul de consilier 

deţinut de dl Mocanu Mihail (primar al satului), 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 Cupcui revine dnei Revenco 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Leova din 15 iunie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 
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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 sătesc Cupcui. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, raionul Leova 

dnei Revenco Lidia, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.  

            

 S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

           S-a examinat:  26. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Romanovca, raionul Leova. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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 Romanovca, prin decizia nr. 9.1 din 11 iulie 2008, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dna Bahnaru Eugenia (primar al satului), aleasă 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 sătesc Romanovca revine dnei Ţîcău 

Ana, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Leova din 15 iunie 2007.      

 Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 

Romanovca. 

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

Leova dnei Ţîcău Ana, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din 

Moldova.  

            

 S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

           

           S-a examinat:  27. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Mereşeuca, raionul Ocniţa. 
Raportor: 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 Mereşeuca, 

prin decizia nr. 3/2 din 6 iulie 2008, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl 
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Bulargă Ion, 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 sătesc Mereşeuca revine dlui Isaev 

Gheorghe, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Ocniţa din 12 iunie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereşeuca. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Mereşeuca, raionul Ocniţa 

dlui Isaev Gheorghe, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

            

 S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

           S-a examinat:  28. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Bolohan, raionul Orhei. 
        Raportor: 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 Bolohan, prin 

decizia nr. 4/6 din 22 mai 2008, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl 

Luchian Anatolii, 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 sătesc Bolohan revine dlui Costiuc 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 7 septembrie 2007. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Bolohan. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bolohan, raionul Orhei 

dlui Costiuc Liviu, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.  

            

 S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

           S-a examinat:  29. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Nihoreni, raionul Rîşcani. 
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Raportor: Iurie Ciocan 

 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 sătesc Nihoreni, 

prin decizia nr. 03/07 din 26 mai 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl 

Cojocari Nicolae (şef, Inspecţia Ecologică Rîşcani), ales pe lista Partidului Legii şi 

Dreptăţii. 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 Nihoreni revine dnei Vasilieva 

Zinaida, candidat supleant pe lista Partidului Legii şi Dreptăţii, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Rîşcani din 11 iunie 2007. La atribuirea mandatului s-a ţinut 

cont de declaraţia dnei Guţul Elena, candidat supleant pe lista Partidului Legii şi 

Dreptăţii, prin care refuză mandatul de consilier.      

 Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Nihoreni. 

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

Rîşcani dnei Vasilieva Zinaida, candidat supleant pe lista Partidului Legii şi 

Dreptăţii.  

            

 S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

           S-a examinat:  30. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în 

Consiliul comunal Bădiceni, raionul Soroca. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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 

comunal Bădiceni, prin deciziile nr. 1/1 din 11 iulie 2007, nr. 07/1 din 24 ianuarie 

2008 şi nr. 9/11 din 5 iunie 2008 a ridicat mandatele de consilier deţinute de dl 

Tinerelu Valerii, dna Maistru Galina, la cerere, aleşi pe lista Partidului Democrat 

din Moldova, şi dl Valuţa Profir (primar al comunei), ales pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”. 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 comunal Bădiceni revin dlui Rotari 

Arcadie, dnei Maslo Tamara, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Democrat din 

Moldova, şi dlui Furdui Ion,  candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Soroca din 11 iunie 2007.     

 Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

         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 a trei mandate de consilier în Consiliul comunal 

Bădiceni. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Bădiceni, raionul  

Soroca dlui Rotari Arcadie, dnei Maslo Tamara, candidaţi supleanţi pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, şi dlui Furdui Ion,  candidat supleant pe lista 

Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. 

            

 S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

           S-a examinat:  31. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în 

Consiliul sătesc Căpriana, raionul Străşeni. 
Raportor: Iurie Ciocan 

Conform art.5 alin.(2) lit.c), f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (1) lit.b), d) din Legea nr.436-XVI din 

28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Căpriana, 

prin deciziile nr. 08/05 din 28 decembrie 2007 şi nr. 05/05 din 23 mai 2008, a 

ridicat mandatele de consilier deţinute de dl Axenti Mihail (secretarul consiliului 

sătesc) şi dl Ungureanu Nicolae, la cerere, aleşi pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 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 Căpriana revin dnelor Barbos 

Nadejda şi Simin Olga, candidaţi supleanţi pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Străşeni din 8 iunie 2007.  

 Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

          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 

Căpriana. 

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

Străşeni dnelor Barbos Nadejda şi Simin Olga, candidaţi supleanţi pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”. 

            

 S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

           S-a examinat:  32. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul comunal Ghelăuza, raionul Străşeni. 
Raportor: Iurie Ciocan 

 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 comunal Ghelăuza, 
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prin decizia nr. 8/1 din 24 iulie 2008, a declarat vacant mandatul de consilier 

deţinut de Slanina Gherasim, în legătură cu decesul acestuia, ales pe lista  

Partidului Legii şi Dreptăţii. 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 Ghelăuza revine dlui 

Cucereanu Valentin, candidat supleant pe lista Partidului Legii şi Dreptăţii, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Străşeni din 8 iunie 2007.  La atribuirea 

mandatului s-a ţinut cont de declaraţia dnei Donoagă Mariana, candidat supleant pe 

lista Partidului Legii şi Dreptăţii, prin care refuză mandatul de consilier.    

   Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 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 

Ghelăuza. 

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

Străşeni dlui Cucereanu Valentin, candidat supleant pe lista Partidului Legii şi 

Dreptăţii. 

            

 S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

         S-a examinat:  33. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Olişcani, raionul Şoldăneşti. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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 sătesc Olişcani, prin 

decizia nr. 3/4 din 11 iulie 2008, a declarat vacant mandatul de consilier deţinut de 

Ţurcan Valeriu, 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 sătesc Olişcani revine dlui Rusu 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Şoldăneşti din 13 iunie 2007.     

 Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

          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 Olişcani. 

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

Şoldăneşti dlui Rusu Simion, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

          

 S-a votat:  



 26 

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

          S-a examinat:  34. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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 Ştefăneşti, prin decizia nr. 3/1 din 28 iulie 2008, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dna Delev Ana (primar al satului), 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 Ştefăneşti revine dlui Doni 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Ştefan Vodă din 13 iunie 2007.     
  

 Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

          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 Ştefăneşti. 

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

Ştefan Vodă dlui Doni Leonid, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

            

 S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

          S-a examinat:  35. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul comunal Salcia, raionul Taraclia. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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 comunal Salcia, 

prin decizia nr. 5/1 din 8 iulie 2008, a declarat vacant mandatul de consilier deţinut 

de Chircioglo Fedora, în legătură cu decesul acesteia, aleasă 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 Salcia revine dnei Caireac 

Irina, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Taraclia din 14 iunie 2007.     

 Întrebări şi obiecţii nu sînt. 
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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 Salcia. 

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

Taraclia dnei Caireac Irina, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

           

 S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

           S-a examinat:  36. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Teşcureni, raionul Ungheni.  

           Raportor: 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 Teşcureni, 

prin decizia nr. 4/6-1 din 18 iulie 2008, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl 

Sajin Veaceslav, 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 sătesc Teşcureni revine dlui Sînica 

Vladimir, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 14 iunie 2007.                    

           Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

           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 Teşcureni. 

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

Ungheni dlui Sînica Vladimir, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

            

 S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0.          

 

          S-a examinat:  37. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Baurci, UTA Găgăuzia. 
Raportor: Iurie Ciocan 

  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 sătesc Baurci, prin 

decizia nr. 7/6 din 3 iulie 2008, a declarat vacant mandatul de consilier deţinut de 

Croitor Afanasi, consilier independent, în legătură cu decesul acestuia. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier. Potrivit şirului descrescător, vacanţa 
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mandatului de consilier independent se completează din partea candidaţilor 

independenţi.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Baurci revine dlui Paşalî Danil, 

candidat independent, confirmat prin hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Ceadîr-

Lunga din 21 iunie 2007.     

 Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

          În conformitate cu art. 133 alin. (10), 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 Baurci. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Baurci, UTA Găgăuzia 

dlui Paşalî Danil, candidat independent. 

            

 S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

          S-a examinat:  38. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia. 
Raportor: Iurie Ciocan 

 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 şi art. 9 din Legea nr. 344 din 

23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), 

Consiliul sătesc Dezghingea, prin decizia nr. 11 din 28 mai 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Neagu Victor (deputat al Adunării Populare a 

Găgăuziei), 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 sătesc Dezghingea revine dnei Hadji 

Maria, candidat supleant pe lista Blocului Electoral „PATRIA-РОДИНА–

РАВНОПРАВИЕ”, confirmată prin hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Comrat 

din 27 iulie 2007.   

 Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

          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 

Dezghingea. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA 

Găgăuzia dnei Hadji Maria, candidat supleant pe lista Blocului Electoral 

„PATRIA-РОДИНА–РАВНОПРАВИЕ”. 

            

 S-a votat:  

Pro – 7; 
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Contra – 0. 

 

          S-a examinat:  39.  Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în 

Consiliul sătesc Joltai, UTA Găgăuzia. 

Raportor: Iurie Ciocan 

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 Joltai, prin deciziile nr. 1/1-A din 29 iunie 2007 şi nr. 12/1 din 12 iunie 

2008, a ridicat mandatele de consilier deţinute de dna Petcovici Ecaterina (primar 

al satului), aleasă pe lista Partidului Popular Republican, şi dna Jelezoglo Ana, 

consilier independent, la cerere. Astfel, au devenit vacante două mandate de 

consilier. Potrivit şirului descrescător vacanţa mandatului de consilier independent 

se completează din partea candidatului independent.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Joltai revin dlui Garcev Piotr, 

candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican, şi dlui Garcev Gheorghii, 

candidat independent, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ceadîr-Lunga din 13 

iunie 2007.  La atribuirea mandatelor de consilier s-a ţinut cont de declaraţia dnei 

Jelezoglo Stepanida, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican, prin 

care refuză mandatul de consilier.  

 Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

          În conformitate cu art. 133 alin. (10), 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 Joltai. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Joltai, UTA Găgăuzia 

dlui Garcev Piotr, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican, şi dlui 

Garcev Gheorghii, candidat independent. 

            

 S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – anunţă închisă şedinţa Comisiei. 
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