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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.64 

 

al şedinţei ordinare a 

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

din 18.10.2011, ora 15.00       

        

Membrii prezenţi: 

Iurie Ciocan, preşedinte al Comisiei  

Ştefan Urîtu, vicepreşedinte al Comisiei 

Andrei Volentir, secretar al Comisiei 

Alexandru Simionov, membru 

Svetlana Guţu, membru 

Ştefan Creangă, membru 

Vadim Moţarschi, membru                                                                                     

Vasile Gafton, membru  

 

 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 ordinei de zi. 

 

AU VOTAT: 

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

  

ORDINEA DE ZI: 

1. Cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale noi din 13 noiembrie 2011 

Raportor: Iurie Ciocan 

2. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale  nr. 769 din 27 

septembrie 2011 „Cu privire la constituirea Consiliului  electoral al 

circumscripţiei electorale orăşeneşti Făleşti nr. 1, raionul Făleşti” 

Raportor: Andrei Volentir 

3. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pererîta, 

raionul Briceni  

Raportor: Vasile Gafton 

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

Raportor:Ştefan Urîtu 

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

Călăraşi, raionul Călăraşi 
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Raportor:Ştefan Creangă 

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

Cimişlia 

Raportor:Ştefan Urîtu 

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

raionul Cimişlia 

Raportor:Ştefan Urîtu 

8. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cenac, 

raionul Cimişlia 

Raportor: Ştefan Urîtu 

9. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Briceni, 

raionul Donduşeni 

Raportor:Vasile Gafton 

10. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc 

Hăsnăşenii Mari, raionul Drochia 

Raportor:Vadim Moţarschi 

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

raionul Drochia 

Raportor: Vadim Moţarschi 

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

Dubăsari 

Raportor:Alexandru Siomionov 

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

Burlăneşti, raionul Edineţ  

Raportor:Vasile Gafton 

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

Călugăr, raionul Făleşti 

Raportor:Andrei Volentir 

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

Hiliuţi, raionul Făleşti 

Raportor:Andrei Volentir 

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

Horeşti, raionul Făleşti 

Raportor: Andrei Volentir 

17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răuţel, 

raionul Făleşti 

Raportor: Andrei Volentir 

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

Ţipala, raionul Ialoveni 

Raportor: Ştefan Urîtu 

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

Raportor: Andrei Volentir 

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

Leova, raionul Leova 

Raportor: Andrei Volentir 
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21. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ceadîr, 

raionul Leova 

Raportor: Andrei Volentir 

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

Ocniţa, raionul Ocniţa 

Raportor: Vasile Gafton 

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

Otaci, raionul Ocniţa 

Raportor: Vasile Gafton 

24. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Sauca, 

raionul Ocniţa 

Raportor: Vasile Gafton 

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

Pepeni, raionul Sîngerei 

Raportor: Vadim Moţarschi 

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

Holoşniţa, raionul Soroca 

Raportor: Vadim Moţarschi 

27. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Visoca, 

raionul Soroca 

Raportor: Vadim Moţarschi 

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

Găleşti, raionul Străşeni 

Raportor: Svetlana Guţu 

29. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cobîlea, 

raionul Şoldăneşti 

Raportor: Vadim Moţarschi 

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

Teleneşti, raionul Teleneşti 

Raportor: Ştefan Creangă 

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

Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia 

Raportor: Svetlana Guţu 

32. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc 

Congaz, UTA Găgăuzia 

Raportor: Svetlana Guţu 

33. Pentru modificarea pct.1 al hotărîrii nr.3 din 1 martie 2011 „Cu privire la 

constituirea consiliului coordonator pentru pregătirea publicaţiilor Comisiei 

Electorale Centrale” 

Raportor: Ştefan Urîtu 

34. Pentru modificarea pct.3 al hotărîrii nr. 766 din 27 septembrie 2011 „Cu 

privire la delegarea preşedintelui Comisiei electorale Centrale Iurie Ciocan 

la Tbilisi, Georgia” 

Raportor: Andrei Volentir 
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1. S-A AUDIAT: 

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

Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi din 

13 noiembrie 2011”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se aprobă Devizul de cheltuieli în sumă de 108 440 lei pentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi din 13 noiembrie 2011. 

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

Finanţelor planurile de finanţare în vederea finanţării consiliilor electorale 

respective. 

3. După încheierea alegerilor, consiliile electorale vor prezenta Comisiei 

Electorale Centrale un raport asupra gestionării mijloacelor financiare alocate, 

conform Instrucţiunii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 

397 din 14 decembrie 2006. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

2. S-A AUDIAT: 

 Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Pentru modificarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale  nr. 769 din 27 septembrie 2011 „Cu privire 

la constituirea Consiliului  electoral al circumscripţiei electorale orăşeneşti Făleşti 

nr. 1, raionul Făleşt”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

        1. Se modifică hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 769 din 27 

septembrie 2011 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale orăşeneşti Făleşti nr. 1, raionul Făleşti ”, completată prin hotărîrea CEC 

nr. 818 din 4 octombrie 2011, după cum urmează: 

- se exclude din componenţa  Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale orăşeneşti Făleşti nr. 1  domnul Ţîbuleac Grigore, propus de Partidul 

Democrat din Moldova; 
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- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

orăşeneşti Făleşti nr. 1  domnul Negoiţă Grigore, jurist, pensionar, din partea 

Partidului Democrat din Moldova. 

             2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pererîta, raionul Briceni ”. 

 

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 sătesc 

Pererita. 

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

Briceni, candidaţilor supleanţi Zastavniţchi Emilia de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din  Moldova şi Popovici Silvia de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica  Moldova. 

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

unor mandate de consilier în Consiliul raional Cahul”. 

 

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 

Cahul. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Cahul, candidaţilor 

supleanţi Botnari Oleg de pe lista Partidului Liberal şi Chebac Galina de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

5. S-A AUDIAT: 
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 Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Călăraşi, raionul 

Călăraşi”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Călăraşi. 

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

Călăraşi, candidaţilor supleanţi: Avasiloaiei Grigore de pe lista Partidului 

Democrat din Moldova; Trifan Dumitru de pe lista Partidului Republican din 

Moldova; Balan Alexandra de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova  şi 

Mutu Ion de pe lista Partidului Liberal. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

unui mandat 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 unui mandat  de consilier în Consiliul raional 

Cimişlia. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Cimişlia 

candidatului supleant  Chiperco Mihail de  pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.  

          3.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Batîr, raionul Cimişlia”. 

 

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 Batîr. 

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

Cimişlia, candidatului supleant Harti Nicolai de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

  

8. S-A AUDIAT: 

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

unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cenac, 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 a trei mandate  de consilier în Consiliul sătesc Cenac. 

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

Cimişlia candidaţilor supleanţi Popovici Svetlana şi Popescu Valentina de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Strogoteanu Elena de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova. 

            3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Briceni, 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 a două mandate  de consilier în Consiliul sătesc 

Briceni. 

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

Donduşeni, candidaţilor supleanţi Barbă Eduard de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova şi Berliba Eugen de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 
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10. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Hăsnăşenii Mari, 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 a două mandate de consilier în Consiliul sătesc 

Hăsnăşenii Mari. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Hăsnăşenii Mari, 

raionul Drochia, candidaţilor supleanţi: Chiprisean Ion de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova şi Botnaru Iurie de pe lista Partidului 

Democrat din Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Şuri, 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 comunal Şuri. 

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

Drochia, candidatului supleant Griţco Petru, pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

12. S-A AUDIAT: 

Dl Alexandru Simionov – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dubăsari”.  

 

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 raional 

Dubăsari. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Dubăsari 

candidatului supleant Nacul Galina de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

13. S-A AUDIAT: 

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

unui mandat de consilier în Consiliul comunal Burlăneşti, raionul Edineţ”.  

 

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 

Burlăneşti. 

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

Edineţ, candidatului supleant Cerempei Viorel de pe lista Partidului Liberal.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

14. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Călugăr, raionul Făleşti”.  

 

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 

Călugăr. 

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

Făleşti, candidatului supleant Munteanu Maria 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 Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hiliuţi, raionul Făleşti”.  

 

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 Hiliuţi. 

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

Făleşti, candidatului supleant Daniliuc Andrei de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

  Hotărîrea se anexează. 

 

16. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Horeşti, raionul Făleşti”.  

 

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 

Horeşti. 

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

Făleşti, candidatului supleant Lungu Victor de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

17. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răuţel, raionul Făleşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

 



11 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Făleşti, candidatului supleant Şcolnic Tamara de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

18. S-A AUDIAT: 

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

unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ţipala, raionul Ialoveni”.  

 

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 Ţipala. 

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

Ialoveni, candidatului supleant Rusu Ion de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 
 
19. S-A AUDIAT: 

 Dl Igor Vremea – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul raional Leova”.  

 

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 Leova. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Leova candidatului 

supleant Parfenii Valeriu de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 
 
20. S-A AUDIAT:  

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Leova, raionul Leova”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 
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AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Leova. 

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

Leova, candidaţilor supleanţi: Cerneac Mihail, Barbarov Gheorghe de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi Cairac Andrei de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova.   

           3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 
 
21. S-A AUDIAT:  

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ceadîr, raionul Leova”.  

 

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 Ceadîr. 

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

Leova, candidatului supleant Daud Galina de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 
 
22. S-A AUDIAT:  

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ocniţa, 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 orăşenesc 

Ocniţa. 

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

Ocniţa, candidatului supleant Anin Alexei de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 
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          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 
 
23. S-A AUDIAT:  

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Otaci, 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 a două mandate de consilier în Consiliul orăşenesc 

Otaci. 

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

Ocniţa, candidaţilor supleanţi: Sorochin Serghei şi Simco Larisa de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 
 
24. S-A AUDIAT:  

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Sauca, 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 a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Sauca. 

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

Ocniţa, candidaţilor supleanţi: Rusu Angela de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova şi Sorbală Constantin de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

25. S-A AUDIAT:  

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Pepeni, raionul 

Sîngerei”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 
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AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Sîngerei, candidatului supleant Ciobanu Ion de pe lista Partidului Liberal. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

26. S-A AUDIAT:  

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Holoşniţa, raionul 

Soroca”.  

 

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 

Holoşniţa. 

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

Soroca, candidatului supleant Gandrabur Corneliu de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

27. S-A AUDIAT:  

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Visoca, raionul Soroca”.  

 

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 sătesc 

Visoca. 

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

Soroca, candidaţilor supleanţi: Codrean Valeriu de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova şi Rotaru Aurel de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

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

 

28. S-A AUDIAT:  

 Dna Svetlana Guţu – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Găleşti, raionul Străşeni”.  

 

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 

Găleşti. 

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

Străşeni, candidatului supleant Cortac Liliana de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

29. S-A AUDIAT:  

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cobîlea, raionul Şoldăneşti”.  

 

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 Cobîlea. 

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

Şoldăneşti, candidatului supleant Buzdugan Alexandr de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

30. 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 ___-_____ 
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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 Turea-Leanca Inga de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

31. S-A AUDIAT:  

 Dna Svetlana Guţu – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga, UTA 

Găgăuzia”.  

 

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 orăşenesc 

Ceadîr-Lunga. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga, 

UTA Găgăuzia, candidaţilor supleanţi Bozadji Nadejda de pe lista Partidului 

Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” şi Ormanji Anna de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

          3.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

32. S-A AUDIAT:  

 Dna Svetlana Guţu – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Congaz, UTA Găgăuzia”.  

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 sătesc 

Congaz. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Congaz, UTA 

Găgăuzia, candidaţilor supleanţi Cebanov Dmitrii şi Esir Maria de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

         3.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 
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33. S-A AUDIAT:  

 Dl Ştefan Urîtu – a prezentat proiectul de hotărîre „Pentru modificarea 

pct.1 al hotărîrii nr.3 din 1 martie 2011 „Cu privire la constituirea consiliului 

coordonator pentru pregătirea publicaţiilor Comisiei Electorale Centrale”.  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

 1. La pct. 1 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3 din 1 martie 

2011 „Cu privire la constituirea consiliului coordonator pentru pregătirea 

publicaţiilor Comisiei Electorale Centrale”, cuvintele „Ludmila Eşanu” se 

substituie prin cuvintele „ Mariana Musteaţă”. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

34. S-A AUDIAT:  

 Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Pentru modificarea 

pct.3 al hotărîrii nr. 766 din 27 septembrie 2011 „Cu privire la delegarea 

preşedintelui Comisiei electorale Centrale Iurie Ciocan la Tbilisi, Georgia”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

  1. Pct. 3 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 766 din 27 septembrie 

2011 „Cu privire la delegarea preşedintelui Comisiei Electorale Centrale Iurie 

Ciocan la Tbilisi, Georgia” va avea următorul cuprins: 

„3. Direcţia financiară şi audit va achita cheltuielile de transport, conform 

legislaţiei în vigoare, iar cheltuielile de cazare şi diurnă sînt acoperite de partea 

georgiană.” 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

Dl Iurie Ciocan - a anunţat închisă şedinţa Comisiei. 

 

Preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                                       Iurie CIOCAN 
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Comisiei Electorale Centrale                                              Andrei VOLENTIR 
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