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PROCES-VERBAL 

02.12.08_____ nr. 143 

              mun. Chişinău  

 

al şedinţei Comisiei  

Electorale Centrale 

Ora: 16.00 

     

 

Preşedinte: Eugeniu Ştirbu  

 

Vicepreşedinte: Renata Lapti 

 

Secretar: Iurie Ciocan 

                                            

Membri:          Pavel Midrigan  

 Mihai Buşuleac  

 Victor Kosteţki 

 Vasile Gafton 

                                                   Nicolae Gîrbu 

 

Lipsesc: Valentin Vizant /absenţă motivată/ 

   

Dl Eugeniu Ştirbu - propune membrilor CEC de a începe şedinţa Comisiei. 

 

AU VOTAT 

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

 

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

 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul ordinii de zi. 

 

AU VOTAT 

Pentru  ____8_____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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ORDINEA DE ZI: 

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

satului Răuţel, raionul Făleşti, desfăşurat la 30 noiembrie 2008 

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

desfăşurarea alegerilor locale noi şi a turului doi de scrutin din 16 şi 30 noiembrie 

2008 

3. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Badicul 

Moldovenesc, raionul Cahul 

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

Mare, raionul Cahul 

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

raionul Călăraşi 

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

raionul Cimişlia 

7. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Sagaidac, 

raionul Cimişlia 

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

Răculeşti, raionul Criuleni 

9. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Popeştii de 

Sus, raionul Drochia 

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

raionul Glodeni 

11. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Isacova, 

raionul Orhei 

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

Peresecina, raionul Orhei 

13. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Aluniş, 

raionul Rîşcani 

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

Novosiolovca, raionul Taraclia 

15. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Sculeni, 

raionul Ungheni  

16.  Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Beşghioz, 

UTA Găgăuzia 

17. Diverse 

 

1. S-A AUDIAT:  

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei – în conformitate cu art. 134 din 

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

prin hotărîrea nr. 1955 din 19 noiembrie 2008 a fixat data de 30 noiembrie 2008 

pentru desfăşurarea turului doi de scrutin pentru alegerea primarului satului Răuţel, 

raionul Făleşti. 

În buletinul de vot pentru alegerea primarului satului Răuţel au fost incluşi 2 

concurenţi electorali: Postolachi Ion din partea Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova şi Ivanov Octavian din partea Partidului Social Democrat.  
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În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la turul doi 

de scrutin pentru alegerea primarului satului Răuţel, întocmit de biroul electoral al 

secţiei de votare nr. 17/56 şi a procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor 

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

electoral al circumscripţiei electorale săteşti Răuţel nr. 17/29, s-a constatat: 

în listele electorale au fost incluşi 2884 alegători, la votare au participat 1662 

alegători sau 57,62 la sută, au fost declarate nevalabile 10 buletine de vot, numărul 

de voturi valabil exprimate constituie 1652. Pentru efectuarea alegerilor la funcţia 

de primar în circumscripţia electorală sătească nr.17/29, consiliul electoral a primit 

2824 buletine de vot. Nu au fost utilizate 1162 buletine de vot. 

Candidaţii la funcţia de primar: Postolachi Ion din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova a obţinut 986 voturi valabil exprimate şi 

Ivanov Octavian din partea Partidului Social Democrat 666 voturi valabil 

exprimate.  

În temeiul art. 59 alin. (2) şi art. 134 alin. (3) Postolachi Ion, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova se consideră ales primar al satului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Nicolae Gîrbu – a adus la cunoştinţa membrilor CEC că în ziua alegerilor 

s-a deplasat în s. Răuţel pentru a se documenta privind desfăşurarea acestora. A 

menţionat că activitatea Consiliului electoral al circumscripţiei săteşti Răuţel a fost 

bine organizată şi, ca urmare,  alegerile au decurs fără abateri şi observaţii.  Pentru 

a îmbunătăţi procesul electoral, a înaintat 2 propuneri, care, în opinia sa, ar fi 

binevenite şi ar putea fi realizate deja la alegerile parlamentare din 2009: 

 Comisia Electorală Centrală să elaboreze şi să distribuie centralizat un 

registru-model pentru înregistrarea cetăţenilor care vor solicita votarea la domiciliu. 

Perfectarea registrului nu va fi dificilă, fiindcă acesta nu va fi tare voluminos, în 

schimb va soluţiona multe probleme care pot apărea; 

avînd în vedere că în ziua alegerilor apar foarte multe întrebări referitoare la 

documentele în baza cărora se poate vota, la alegerile din 2009 să fie prevăzută 

afişarea în incinta secţiilor de votare a unui panou, care ar conţine informaţia 

juridică necesară la acest capitol atît pentru alegători, cît şi pentru membrii 

birourilor electorale si observatori. Panoul respectiv ar putea fi plasat şi acolo,  

unde vor fi afişate listele electorale, pentru ca alegătorii să se poată documenta din 

timp în acest sens. 

          Dl Eugeniu Ştirbu – a menţionat că un astfel de model al Registrului cererilor 

alegătorilor privind votarea la locul aflării a fost deja elaborat şi el va fi inclus în 

Ghidul membrului consiliului electoral de circumscripţie şi al biroului 

electoral al secţiei de votare, care va fi tipărit pină la finele anului 2008. Cît 

priveşte amplasarea în incinta secţiei de votare a panoului cu informaţia 

referitoare la documentele în baza cărora se poate vota, problema respectivă ar 

putea fi examinată şi soluţionată pe parcurs, după necesitate. 

          Dna Renata Lapti – a ţinut să informeze membrii CEC despre faptul că la 

capitolul respectiv sînt preconizate mai multe activităţi, printre care şi difuzarea 
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unui spot publicitar pentru informarea publicului privind actele de identitate în baza 

cărora se poate vota. Însă campania de informare nu poate începe prea devreme.    
Dl Iurie Ciocan – l-a întrebat pe dl Gîrbu dacă la alegerile din s. Răuţel s-a 

deplasat împreună cu dl Banari Ivan, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. A 

observat, că motivul pentru care a pus întrebarea este următorul: în ziua respectivă, 

aflîndu-se la CEC în calitate de persoană de serviciu, a fost contactat prin telefon de 

un localnic din satul Răuţel(a menţionat că numele persoanei respective este 

înregistrat), care a comunicat că un membru al CEC a venit la secţia de votare, 

împreună cu deputatul Banari Ivan, cu automobilul acestuia. Localnicul nu a sesizat 

CEC privind careva nereguli sau încălcări din partea membrului CEC sau al 

deputatului numit, însă a pus la îndoială echidistanţa şi independenţa membrilor 

CEC.   

Dl Nicolae Gîrbu –a negat informaţia parvenită la Comisie, menţionînd că nu 

s-a deplasat în satul Răuţel împreună cu deputatul Banari în acelaşi automobil, ci cu 

un alt automobil. 

Dl Vasile Gafton – a propus ca  în ultimul alineat din preambulul hotărîrii 

cuvintele „este ales” să fie înlocuite cu cuvintele „se consideră ales”, aşa cum  

prevede articolul 134 din Codul electoral. 

Propunerea a fost acceptată unanim. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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 

satului Răuţel, raionul Făleşti, desfăşurat la 30 noiembrie 2008. 

2.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____8_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

2. S-A AUDIAT:  

Dna Elizaveta Oţel, şef, direcţia financiară şi audit – în legătură cu 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi şi turului doi de scrutin al 

alegerilor primarilor satelor Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni, şi Răuţel, raionul 

Făleşti, este necesar de a modifica Devizul de cheltuieli respectiv. 

S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:  

 

Modifică Devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

locale noi şi a turului doi de scrutin al alegerilor primarilor satelor Plop-Ştiubei, 

raionul Căuşeni, şi Răuţel, raionul Făleşti, din 16 şi 30 noiembrie 2008, după cum 

urmează: 
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Art.111.00 „Retribuirea muncii” +5416,08ei 

Art.112.00 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” +1299,86 lei 

Art.116.00 „Prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală” +162,48 lei 

Art.113.00 „Plata mărfurilor şi serviciilor” - 6878,32 lei 

 

2. Direcţia financiară şi audit va întocmi şi va prezenta Ministerului 

Finanţelor planurile de finanţare în vederea finanţării respective. 

 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

Pentru ___8_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (1) lit. 

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

locală, Consiliul sătesc Badicul Moldovenesc, prin decizia nr. 6/5 din 17 octombrie 

2008, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Gherasimenco Iosif, la cerere, 

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 sătesc Badicul Moldovenesc revine 

dlui Costeleanu Gheorghe, candidat supleant pe lista Partidului Social-Liberal, 

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

mandatului s-a ţinut cont de declaraţia dnei Grosu Svetlana, candidat supleant pe 

lista Partidului Social-Liberal, prin care refuză mandatul de consilier.     

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

        Dl Nicolae Gîrbu –a menţionat că în hotărîre este comisă o greşeală,  fiind 

utilizată denumirea veche a partidelor, fără a se ţine cont de faptul că în 

conformitate cu Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 toate partidele se numesc 

partide politice. Eroarea respectivă trebuia de mult înlăturată. 

        Dl Iurie Ciocan – a observat că în hotărîre nu s-a comis nici o greşeală. Legea 

nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice a intrat în vigoare la o dată 

mai tîrzie decît data, la care a fost adoptată hotărîrea instanţei de judecată privind 

validarea mandatelor consilierilor şi confirmarea listei candidaţilor supleanţi. 

Pentru CEC Hotărîrea instanţei de judecată ramîne ca bază, pînă la modificarea sau 

abrogarea acesteia. În Hotărîrea Judecătoriei Cahul, în cazul dat, denumirea 

partidului este scrisă întocmai ca în hotărîrea CEC. Raportorul a ţinut şă 

menţioneze că situaţia respectivă se referă la toate hotărîrile CEC de genul acesta. 

Atîta timp cît denumirile partidelor utilizate în hotărîrile instanţelor de judecată, nu 

vor fi modificate, CEC le va utiliza în varianta respectivă.  
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          Dl Pavel Midrigan – a menţionat că CEC nu are competenţa de a modifica 

hotărîrile instanţei de judecată, de aceea denumirile partidelor vor fi utilizate în 

varianta în care ele sînt denumite de instanţă.  

Dl Eugeniu Ştirbu – a remarcat că ar fi bine ca hotărîrile din şedinţa de astăzi 

să fie acceptate în varianta propusă, pentru a nu tărăgăna atribuirea mandatelor şi 

pentru a permite candidaţilor supleanţi să-şi înceapă activitatea în consiliile locale. 

CEC în cel mai scurt timp va solicita Ministerului Justiţiei lista partidelor 

reînregistrate, conform Legii nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele 

politice, pentru a menţiona în hotărîrile sale viitoare, în paralel, şi denumirea 

actuală a partidelor. 

Propunerea a fost acceptată unanim. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 

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

Moldovenesc. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Badicul Moldovenesc, 

raionul Cahul, dlui Costeleanu Gheorghe, candidat supleant pe lista Partidului 

Social-Liberal, actualmente Partidul Democrat din Moldova.  

 

AU VOTAT 

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

 

4. S-A AUDIAT: 

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

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art.24 alin.(1) 

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

locală, Consiliul sătesc Slobozia Mare, prin decizia nr. III din 31 octombrie 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Gîrneţ Slavic, la cerere, ales pe lista 

Partidului Popular Creştin Democrat. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate. 

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Slobozia Mare revine dlui Robu 

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

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

ţinut cont de declaraţia dlui Nastas Vladimir,  candidat supleant pe lista  Partidului 

Popular Creştin Democrat, prin care refuză mandatul de consilier. 

S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 

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

Mare. 



 7 

        2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Slobozia Mare, raionul 

Cahul, dlui Robu Andrei, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin 

Democrat. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____8_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

5. S-A AUDIAT: 

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

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

alin. (3) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul sătesc Pîrjolteni, prin decizia nr. 05/03 din 7 noiembrie 2008, a 

declarat vacant mandatul de consilier deţinut de Vasiliu Zinaida, în legătură cu 

decesul acesteia, aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Pîrjolteni revine dnei Vasiliu 

Pelaghea, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 11 iunie 2007.      

 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 Pîrjolteni. 

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

Călăraşi, dnei Vasiliu Pelaghea, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova.  

 

AU VOTAT 

Pentru ____8_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

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

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

Consiliul sătesc Batîr, prin decizia nr. 3/6 din 7 septembrie 2007, a declarat vacant 

mandatul de consilier deţinut de Harti Vladimir, 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 sătesc Batîr revine dlui Popescu 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Cimişlia din 12 iunie 2007.      

 S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 
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 1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Batîr. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Batîr, raionul Cimişlia, 

dlui Popescu Dumitru, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”.  

 

AU VOTAT 

Pentru ____8_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art.24 alin.(1) 

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

locală, Consiliul sătesc Sagaidac, prin decizia nr. 9/5 din 6 noiembrie 2008, a 

ridicat mandatele de consilier deţinute de dnele Mogoreanu Viorica şi Safaler 

Larisa, la cerere, alese pe lista Partidului Umanist din Moldova şi, respectiv, a 

Partidului Popular Creştin Democrat. Astfel, au devenit vacante două mandate de 

consilier atribuite formaţiunilor nominalizate. 

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Sagaidac revin                                                                                                                                                                                             

dlui Munteanu Vladimir, candidat supleant pe lista Partidului Umanist din Moldova 

şi dnei Alii Angela, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cimişlia din 12 iunie 2007.  

S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 

       1. Ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Sagaidac. 

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

Cimişlia, dlui Munteanu Vladimir, candidat supleant pe lista Partidului Umanist din 

Moldova şi dnei Alii Angela, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin 

Democrat.  

  

AU VOTAT 

Pentru ____8_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.d) 

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

Consiliul comunal Răculeşti, prin decizia nr. 5-2 din 11 noiembrie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut  de dl Rojco Gheorghe, la cerere, 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 comunal Răculeşti revine dlui Druguş 

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

hotărîrea Judecătoriei Criuleni din 14 iunie 2007.   

S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 

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

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

Criuleni, dlui Druguş Ion, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT 

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

 

9. S-A AUDIAT: 

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

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.d) 

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

Consiliul sătesc Popeştii de Sus, prin deciziile nr. 5/6 şi nr. 5/7 din 24 noiembrie 

2008, a ridicat, la cerere, mandatele de consilier deţinute de dl Oloinic Anatolie, 

ales pe lista Partidului Popular Republican şi dl Cuţulab Anatolie, ales pe lista 

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

consilier atribuite formaţiunilor nominalizate. 

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Popeştii de Sus revin dnei 

Murzac Valentina, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican şi dlui 

Arama Constantin, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Drochia din 12 iunie 2007.    

S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 

 1. Ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Popeştii 

de Sus.  

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Popeştii de Sus, raionul 

Drochia, dnei Murzac Valentina, candidat supleant pe lista Partidului Popular 

Republican şi dlui Arama Constantin, candidat supleant pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”.  

 

AU VOTAT 

Pentru ____8_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

10. S-A AUDIAT: 
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Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei - conform art.5 alin.(2) lit.g) din Legea 

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

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

Consiliul sătesc Petrunea, prin decizia nr. 8/2 din 27 octombrie 2008, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Timcu Pavel, 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 Petrunea revine dlui Banari 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Glodeni din 12 iunie 2007.       

  

S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 

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

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

Glodeni, dlui Banari Petru, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.  

  

AU VOTAT 

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

 

11. S-A AUDIAT: 

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

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

alin. (1) lit. d), alin. (3) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul sătesc Isacova, prin deciziile nr. 09.2 şi nr. 

09.2.1 din 7 noiembrie 2008, a declarat vacant mandatul de consilier deţinut de 

Balaban Iacob, în legătură cu decesul acestuia, ales pe lista Uniunii Centriste din 

Moldova şi a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Donţu Tihon, la cerere, ales 

pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, au devenit vacante două mandate 

de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Isacova revin dlui Gurievschi 

Vladimir, candidat supleant pe lista Uniunii Centriste din Moldova şi dnei Antoni 

Valentina, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din  Moldova, confirmate 

prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 7 septembrie 2007. La atribuirea mandatului s-

a ţinut cont de declaraţiile dnei Stratulat Valentina, candidat supleant pe lista 

Uniunii Centriste din Moldova, dlui Malii Ion, dnei Costin Maria şi dlui Buzdugan 

Iacob, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Democrat din Moldova, prin care 

refuză mandatele de consilier.      
   

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1. Ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Isacova. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Isacova, raionul Orhei, 

dlui Gurievschi Vladimir, candidat supleant pe lista Uniunii Centriste din Moldova 

şi dnei Antoni Valentina, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

 

AU VOTAT 

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

 

12. S-A AUDIAT: 

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

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

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

Consiliul sătesc Peresecina, prin decizia nr. 9.p.6 din 17 noiembrie 2008, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Ciorbă Nicolae, în legătură cu decesul 

acestuia, ales pe lista Partidului Popular Creştin Democrat. Astfel, a devenit vacant 

un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Peresecina revine dlui Musteaţă 

Ion, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Orhei din 7 septembrie 2007.      

S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 

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

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

Orhei, dlui Musteaţă Ion, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin 

Democrat.  

 

AU VOTAT 

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

 

13. S-A AUDIAT: 

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

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.d) 

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

Consiliul sătesc Aluniş, prin decizia nr. 07/04 din 12 noiembrie 2008, a ridicat, la 

cerere, mandatele de consilier deţinute de dl Supciuc Anatolie, ales pe lista 

Partidului Social-Democrat din Moldova şi dl Rusu Nicolae, ales pe lista Alianţei 

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

atribuite formaţiunilor nominalizate. 
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În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Aluniş revin dnei Pleşca 

Svetlana, candidat supleant pe lista Partidului Social-Democrat din Moldova şi dnei 

Ilaşciuc Mariana, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Rîşcani din 8 iunie 2007.    

S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 

 1. Ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Aluniş.  

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Aluniş, raionul Rîşcani, 

dnei Pleşca Svetlana, candidat supleant pe lista Partidului Social-Democrat din 

Moldova, actualmente Partidul Social Democrat, şi dnei Ilaşciuc Mariana, candidat 

supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”.  

 

AU VOTAT 

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

 

14. S-A AUDIAT: 

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

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.d) 

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

Consiliul sătesc Novosiolovca, prin decizia nr. 07/2 din 5 noiembrie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Cara Dmitrii, 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 Novosiolovca revine dnei 

Glazîrina Natalia, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Taraclia din 14  iunie 2007.     

S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 

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

Novosiolovca. 

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

Taraclia, dnei Glazîrina Natalia, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

 

AU VOTAT 

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

 

15. S-A AUDIAT: 
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Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei - conform art.5 alin.(2) lit.f) din Legea 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.d) 

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

Consiliul comunal Sculeni, prin decizia nr. 06/10 din 16 octombrie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Sîmarga Roman, la cerere, ales pe lista 

Partidului Social-Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Sculeni revine dlui Sîrghi 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 14 iunie 2007.    

 S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 

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

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

Ungheni, dlui Sîrghi Igor, candidat supleant pe lista Partidului Social-Democrat din 

Moldova.  
 

        AU VOTAT 

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

 

16. S-A AUDIAT: 

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

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

(1) lit.b), c), d) 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 Beşghioz, prin deciziile 

nr. 9/1.1 din 9 iulie, nr.10/5 din 6 august şi nr. 11/2 din 10 septembrie 2008, a 

ridicat mandatele de consilier deţinute de dl Calîn Piotr (deputat al Adunării 

Populare a Găgăuziei) şi dl Arabadji Ivan (intrare în vigoare a sentinţei), consilieri 

independenţi, şi dl Cîlcic Nicolai, la cerere, ales pe lista Partidului Popular 

Republican. Astfel, au devenit vacante trei mandate de consilier. Potrivit şirului 

descrescător, vacanţa mandatelor consilierilor independenţi se completează din 

partea candidaţilor independenţi.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Beşghioz revin dlui Cîlcic 

Vladimir şi dnei Cambur Maria, candidaţi independenţi, şi dlui Cîlcic Danil, 

candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican, confirmate prin hotărîrile 

suplimentare ale Judecătoriei Ceadîr-Lunga din 21 iunie 2007 şi 11 noiembrie 

2008.    

S-A HOTĂRÎT: 

          În conformitate cu art. 133 alin. (10), 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 sătesc Beşghioz. 

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

Găgăuzia, dlui Cîlcic Vladimir şi dnei Cambur Maria, candidaţi independenţi, şi 

dlui Cîlcic Danil, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican. 
 

AU VOTAT 

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

 

18. Diverse 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Eugeniu Ştirbu – a relatat despre vizita de lucru efectuată în municipiul 

Bucureşti în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2008 pentru a participa la 

programul organizat de Autoritatea Electorală Permanentă a României cu ocazia 

desfăşurării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2008 în România (Raportul se 

anexează).  

           Dl Eugeniu Ştirbu a reamintit membrilor CEC despre expoziţia partidelor 

politice – „Partide.MD” şi conferinţa  sub genericul „Alegerile 2009 – un test 

democratic”, care se va desfăşura în incinta Palatului Republicii la 3 şi 4 decembrie 

curent, organizate de CEC şi Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT”. 

Preşedintele Comisiei a invitat membrii CEC să participe în măsura posibilităţii la 

aceste manifestări.  

 

Dl Eugeniu Ştirbu – anunţă închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

Preşedintele                                                         

Comisiei Electorale Centrale      Eugeniu ŞTIRBU 

 

Secretarul                                                                   

Comisiei Electorale Centrale     Iurie CIOCAN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executor: Valentina Nazaria  

tel. 251-456 


