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           COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

           A REPUBLICII MOLDOVA 

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

tel. (+373 22)  251-451, fax (+373 22)  234-047 

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

 

 

PROCES-VERBAL nr.71 

 

al şedinţei extraordinare a 

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

din 23.12.2011, ora 10.00       

        

Membrii prezenţi: 

Iurie Ciocan, preşedinte al Comisiei 

Ştefan Urîtu, vicepreşedinte al Comisiei 

Andrei Volentir, secretar al Comisiei 

Eduard Răducan, membru 

Svetlana Guţu, membru 

Ştefan Creangă, membru 

Vadim Moţarschi, membru                                                                                     

Vasile Gafton, membru  

 

Dl Ştefan Creangă, membru CEC – întîrzie la şedinţa Comisiei. 

 

Dl Iurie Ciocan – a verificat prezenţa membrilor şi a stabilit că şedinţa este 

deliberativă, fiind întrunit cvorumul necesar, după care a deschis şedinţa. 

 

Dl Iurie Ciocan – a supus votului proiectul ordinii de zi: 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

ORDINEA DE ZI: 

1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal 

Chişinău 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Iordanovca, raionul Basarabeasca 

Raportor:Vadim Moţarschi 

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

Cimişlia 

Raportor:Eduard Răducan 

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

Hîrtop, raionul Cimişlia 
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Raportor:Eduard Răducan 

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

Coşerniţa, raionul Criuleni 

Raportor:Ştefan Creangă 

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

Drăsliceni, raionul Criuleni 

Raportor:Ştefan Creangă 

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

Donduşeni, raionul Donduşeni 

Raportor:Vasile Gafton 

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

raionul Donduşeni 

Raportor:Vasile Gafton 

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

raionul Drochia 

Raportor:Vadim Moţarschi 

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

Glodeni, raionul Glodeni 

Raportor:Vasile Gafton 

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

Grinăuţi-Moldova, raionul Ocniţa 

Raportor:Vasile Gafton 

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

Berezlogi, raionul Orhei 

Raportor:Ştefan Creangă 

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

Selişte, raionul Orhei 

Raportor:Ştefan Creangă 

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

Teleneşti 

Raportor:Ştefan Creangă 

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

Teleneşti, raionul Teleneşti 

Raportor:Ştefan Creangă 

 

1. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unor mandate de consilier în Consiliul municipal Chişinău”. 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Vadim Moţarschi – a menţionat că în preambulul acetui proiect de 

hotărîre s-a făcut referire doar la hotărîrea instanţei de judecată, nu şi la încheierea 

instanţei. Dl Vadim Moţarschi a propus să se facă referire şi la încheierea Curţii de 

Apel Chişinău, deoarece anume în încheiere şi nu în hotărîre se menţionează 

despre executarea imediată. 
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Dl Iurie Ciocan – a acceptat această propunere şi a afirmat că în preambulul 

hotărîrii numaidecît se va face referire la încheierea Curţii de Apel Chişinău. 

Dl Vadim Moţarschi – a întrebat dacă există un titlu executoriu pe 

marginea acestei încheieri din 21 decembrie 2011. 

Dl Iurie Ciocan – a răspuns că la CEC nu există alte documente decît cele 

menţionate. Există un demers din partea Primăriei mun. Chişinău, o hotărîre şi o 

încheiere a Curţii de Apel Chişinău, ambele în original. 

Dl Vadim Moţarschi – a menţionat că încheierea Curţii de Apel din 21 

decembrie curent are la bază art. 178 din Codul de procedură civilă. Acest articol 

prevede că „În baza încheierii de asigurare a acţiunii, judecătorul sau instanţa 

eliberează titlul executoriu reclamantului, iar copia încheierii de asigurare a 

acţiunii – pîrîtului”.   Articolul 27, alin.(2) din Codul de executare la fel stabileşte 

că  „În baza încheierii de asigurare a acţiunii, instanţa de judecată eliberează un 

titlu executoriu”. Prin urmare, Comisia Electorală Centrală poate executa această 

încheiere doar în baza unui titlu executoriu. Dl Vadim Moţarschi l-a întrebat pe 

reprezentantul Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat dacă există sau nu 

un titlu executoriu emis de Curtea de Apel Chişinău.  

 

Dl Ştefan Creangă, membru CEC – s-a alăturat şedinţei Comisiei.  

 

Dl Iurie Ciocan – a oferit cuvîntul dlui Iancu Ţurcanu,  

reprezentant al Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat 

 

Dl Iancu Ţurcanu – a răspuns că acest caz este examinat în contenciosul 

administrativ, iar în asemenea cazuri nu este nevoie de un titlu executoriu. Nici 

într-un dosar examinat pînă acum în contencios administrativ nu a fost emis un 

titlu executoriu. 

Dl Vasile Gafton – a menţionat că dacă va fi emis un titlu executoriu, atunci 

Comisia Electorală Centrală ar trebui să cheltuie mijloace bugetare pentru 

achitarea serviciilor executorului. Titlul executoriu nu este obligatoriu, mai ales 

dacă o parte execută benevol hotărîrea instanţei de judecată. Dar odată ce există o 

hotărîre şi o încheiere a Curţii de Apel Chişinău, Comisia Electorală Centrală este 

obligată să le execute. Dl Vasile Gafton a propus să nu mai fi discutat acest subiect 

şi să fie supus votului proiectul de hotărîre. 

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că conform Regulamentului cu privire la 

activitatea Comisiei Electorale Centrale, fiecare membru CEC are dreptul să 

adreseze întrebări şi să ia cuvîntul de două ori la examinarea proiectelor de hotărîri. 

Dl Vadim Moţarschi – l-a întrebat pe reprezentantul Oficiului teritorial 

Chişinău cîţi consilieri din consiliul municipal Chişinău se află în incompatibilitate 

şi cine sînt ei.  

Dl Iancu Ţurcanu – a răspuns că la momentul actual, la Oficiul teritorial 

Chişinău au parvenit doar trei cereri de acest fel. De alte cereri nu cunoaştem 

nimic. Asemenea cereri sînt adresate mai întîi, conform legislaţiei în vigoare, 

consiliului municipal. Şi doar în cazul în care nu există nicio decizie pe marginea 

acestor cereri, atunci, la cerere Oficiului teritorial mandatele sînt ridicate de către 

instanţa de judecată. 
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Dl Andrei Volentir – a menţionat că îi pare stranie această încheiere a 

instanţei de judecată prin care CEC este obligată să execute imediat această 

hotărîre. Instanţa a mers pe principiul de rea-credinţă a Comisiei, că nu va executa 

această hotărîre. Această încheiere nu a fost supusă vreo unei căi de atac? 

Dl Iurie Ciocan – a răspuns că pe de o parte, Comisia Electorală Centrală 

nu a fost informată pînă la acest moment despre careva acţiuni de atac asupra 

hotărîrii sau încheierii, iar pe de altă parte, în baza prevederilor la care a făcut 

referire dl Vadim Moţarschi, hotărîrea se execută imediat, ulterior se atacă, iar dacă 

decizia este contrară executării, atunci se revine la situaţia zero. 

Dl Eduard Răducan – a menţionat că totuşi art. 178 din Codul de 

procedură civilă stabileşte că trebuie să fie emis şi un titlu executoriu. De ce s-a 

făcut referire la acest articol dacă de fapt nu a fost emis un titlu executoriu în acest 

sens? 

Dl Iancu Ţurcanu – a răspuns că în practica Oficiului teritorial niciodată nu 

s-a emis titlu executoriu, deoarece se prezumă că pîrîtul este de bună credinţă şi va 

executa hotărîrea benevol.  

Dl Andrei Volentir – a întrebat de ce Oficiul teritorial nu a venit cu aceeaşi 

iniţiativă, de a merge în instanţa de judecată, inclusiv în cazul celorlalte mandate 

de consilier: 3 din partea PCRM şi 3 din partea PL. 

Dl Iancu Ţurcanu – a răspuns că acele mandate au fost ridicate prin decizia 

consiliului municipal Chişinău 2/1 din 29 septembrie 2011, cu atît mai mult că în 

aceste două cazuri avem situaţii diferite: în unul se atacă acţiunea, iar în alt caz – 

inacţiunea cosiliului municipal. În primul caz – a fost emis un act administrativ, iar 

în cazul discutat astăzi nu a fost emis nici un act administrativ, de aceea şi ne-am 

adresat în instanţa de judecată. 

Dl Ştefan Creangă – a întrebat dacă Oficiul teritorial a făcut o analiză a 

tuturor celor 51 de consilieri, ca să vadă cîţi consilieri se află în incompatibilitate. 

Dl Iancu Ţurcanu – a menţionat că nu ţine de competenţa Oficiului 

teritorial efectuarea unei asemenea analize. Oficiul teritorial asistă la şedinţele 

consiliului municipal Chişinău şi urmăreşte legalitatea actelor emise de consiliu. În 

cazul de faţă, Oficiul teritorial s-a autosesizat şi s-a adresat în instanţa de judecată. 

Dl Vadim Moţarschi – a întrebat cîţi consilieri din cele 18 suburbii ale mun. 

Chişinău se află în incompatibilitate şi cîte acţiuni similare au fost întreprinse de 

Oficiul teritorial Chişinău în privinţa acestora. 

Dl Iancu Ţurcanu – a răspuns că Oficiul teritorial nu dispune de asemenea 

informaţii, prin urmare acţiuni de acest fel nu au mai fost întreprinse. 

Dl Ştefan Creangă – a menţionat că subiectul incompatibilităţii consilierilor 

a fost discutat nu o singură dată în şedinţa Comisiei, inclusiv şi la şedinţa trecută, 

iar acţiunile întreprinse de Cancelaria de Stat sînt îmbucurătoare şi benefice pentru 

societate. În acest fel ar trebui să procedeze şi celelalte oficii din teritoriu ale 

Cancelariei de Stat. 

Dl Iurie Ciocan – a informat membrii Comisiei că Aparatul CEC deja este 

implicat în verificarea acestor chestiuni în toate consiliile din Republica Moldova. 

Prin intermediul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II, Comisia 

Electorală Centrală verifică unde şi cîţi consilieri se află în incompatibilitate. 
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Dl Vadim Moţarschi – a afirmat că va vota împotriva acestui proiect de 

hotărîre al Comisiei Electorale Centrale, anume din cauza viciului de procedură, că 

nu există un titlu executoriu, contrar prevederilor art. 178 din Codul de procedură 

civilă şi art. 27 din Codul de executare. Dl Vadim Moţarschi a concretizat că în 

cazul în care hotărîrea CEC va fi adoptată, dlui va scrie o Notă informativă pe 

marginea acestei hotărîri. 

Dl Ştefan Urîtu – a menţionat argumentele şi explicaţiile aduse de raportor 

şi reprezentantul Cancelariei de Stat sînt foarte clare şi ample, iar obiecţiile dlui 

Vadim Moţarschi sînt lipsite de temei. Comisia Electorală Centrală este o 

autoritate publică, repectiv, în adresa CEC nu poate fi emis un titlu executoriu 

deoarece CEC execută benevol hotărîrile judecătoreşti.  

Dl Iurie Ciocan – unicul instrument de adoptare a hotărîrilor Comisiei 

Electorale Centrale este votul, care se exercită în baza intimei convingeri. Fiecare 

membru are dreptul să se expună cum consideră de cuviinţă. 

Dl Andrei Volentir – a menţionat că are dubii în privinţa acestei încheieri a 

Curţii de Apel, anume în privinţa clauzei de executare imediată, dar cu termen de 

atac de 15 zile. Secretarul CEC a afirmat că se va ghida de prevederile art. 120 din 

Constituţia Republicii Moldova care stabileşte că hotărîrile judecătoreşti sînt 

obligatorii. În acelaşi timp, ar trebui încurajate acţiunile de mai departe ale 

Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, să întreprinde acţiunile necesare fără 

nicio părtinire în privinţa tuturor consilierilor aflaţi în incompatibilitate. 

 

Dl Iurie Ciocan – a supus votului proiectul de bază prezentat: 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____2_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Chişinău. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul municipal Chişinău 

 candidaţilor supleanţi Calin Igor, Hîncu Vasile şi Sula Victor de pe lista Partidului 

Liberal. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 Hotărîrea se anexează. 

 

2. S-A AUDIAT: 

 Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Iordanovca, raionul 

Basarabeasca”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

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

Iordanovca. 

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

Basarabeasca, domnului Galin Viorel, candidat supleantpe lista Partidului 

Democrat din Moldova. 

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

3. S-A AUDIAT: 

Dl Eduard Răducan – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cimişlia”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Cimişlia. 

         2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Cimişlia 

candidaţilor supleanţi: Tocaru Constantin de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova  şi David Andrei de pe lista Partidului Liberal.   

         3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

4. S-A AUDIAT: 

 Dl Eduard Răducan – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Hîrtop, raionul 

Cimişlia”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Hîrtop. 

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

Cimişlia, candidatului supleant Guşilic Victor de pe lista Partidului Liberal. 

  3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 
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5. S-A AUDIAT: 

 Dl Ştefan Creangă  – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coşerniţa, raionul Criuleni”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Coşerniţa. 

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

Criuleni, candidatului supleant Cazac Anatolie de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.   

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 Hotărîrea se anexează. 

 

6. S-A AUDIAT: 

 Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Drăsliceni, raionul 

Criuleni”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Drăsliceni. 

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

Criuleni, candidatului supleant Guzun Ana de pe lista Partidului Politic Partidul 

Ecologist „Alianţa Verde”  dinMoldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Donduşeni, raionul Donduşeni”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

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

Donduşeni. 

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

Donduşeni, candidatului supleant Tomceac Nicolae de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova.   

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

8. S-A AUDIAT: 

 Dl Vasile Gafton – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Scăieni, raionul Donduşeni”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Donduşeni, candidatului supleant Caldare Niculina de pe lista Partidului Liberal 

Democrat  din Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 Hotărîrea se anexează. 

 

9. S-A AUDIAT: 

Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nicoreni, raionul Drochia”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Drochia, candidatului supleant Romanciuc Lilia de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

10. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat  de consilier în Consiliul orăşenesc Glodeni, raionul Glodeni”.  
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S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Glodeni. 

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

Glodeni, candidatului supleant Ţoiu Valentin de pe lista Partidului Politic „Partidul 

Socialiştilor din Republica Moldova”. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

11. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Grinăuţi-Moldova, 

raionul Ocniţa”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Grinăuţi-Moldova. 

          2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Grinăuţi-Moldova, 

raionul Ocniţa, candidatului supleant Stratulat Veceslav de pe listaPartidului 

Democrat din Moldova. 

         3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

12. S-A AUDIAT: 

Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Berezlogi, raionul 

Orhei”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

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

Berezlogi. 

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

Orhei, candidatului supleant Mariniuc Raisa de pe listaPartidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

13. S-A AUDIAT: 

Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Selişte, raionul Orhei”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Orhei, candidatului supleant Pîntea Ana de pe listaPartidului Liberal. 

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

14. S-A AUDIAT: 

Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la unui 

mandat  de consilier în Consiliul raional Teleneşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Teleneşti. 

         2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Teleneşti 

candidatului supleant Guzun Vasile de pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova. 

   3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 
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15. S-A AUDIAT: 

 Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul orăşenesc Teleneşti, raionul 

Teleneşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Teleneşti. 

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

Teleneşti, candidatului supleant Anton Loreti de pe lista Partidului Liberal. 

  3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 Hotărîrea se anexează. 

 

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

 

 

Preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                                       Iurie CIOCAN 

 

Secretarul 

Comisiei Electorale Centrale                                              Andrei VOLENTIR 
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