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REPUBLICA MOLDOVA 

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

tel. 251-451, 232-597, fax 234-047 
www.cec.md, e-mail: info@cec.md 

PROCES-VERBAL nr. 221 

al şedinţei extraordinare a Comisiei Electorale Centrale 

 

 

13 octombrie 2009  

ora: 16.00 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119   

        

 

       A prezidat:                         Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei 

       Au participat:                     Iurie Ciocan, secretarul Comisiei 

                                                  Mihai Buşuleac, membru 

                                                  Nicolae Gîrbu, membru 

                                                  Pavel Midrigan, membru 

                                                  Victor Kosteţki, membru                                         

                                                  Vasile Gafton, membru 

 

 

 

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

 

 Membrul Valentin Vizant lipseşte. 

  

AU VOTAT 

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

 

 

Dl Eugeniu Ştirbu supune votului proiectul ordinii de zi. 

 

 

AU VOTAT 

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

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

 

1. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Moara de Piatră nr. 15, raionul Drochia 

Raportor: Iurie Ciocan 
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2. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Brînzeni nr. 8, raionul Edineţ 

Raportor: Iurie Ciocan 

3. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

comunale Selişte nr. 30, raionul Orhei 

Raportor: Iurie Ciocan 

4. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina 

Raportor: Iurie Ciocan 

5. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

comunale Regina Maria nr. 21, raionul Soroca 

Raportor: Iurie Ciocan 

6. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Fuzăuca nr. 9, raionul Şoldăneşti 

 Raportor: Iurie Ciocan 

7. Cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de 

atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul  acestor degrevări, statul 

de personal al aparatelor consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul întîi 

pentru efectuarea alegerilor noi din 29 noiembrie 2009 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

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

desfăşurarea alegerilor locale noi ale primarului în unele localităţi din 15 

noiembrie 2009 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

9. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2942 din 2 

octombrie 2009 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al  

circumscripţiei electorale săteşti Semionovca nr. 18, raionul Ştefan Vodă” 

Raportor: Renata Lapti 

10. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2943 din 2 

octombrie 2009 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al  

circumscripţiei electorale săteşti Ştefăneşti nr. 20, raionul Ştefan Vodă” 

Raportor: Renata Lapti 

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

raionul Briceni 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

raionul Căuşeni 

Raportor: Iurie Ciocan 

13. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Lunga, 

raionul Floreşti 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

 Raportor: Iurie Ciocan 

15. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orăşenesc Orhei, 

raionul Orhei 

Raportor: Iurie Ciocan 
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16. Cu privire la delegarea dlui Iurie Ciocan, secretar al Comisiei Electorale 

Centrale la Kiev, Ucraina 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

          Diverse 

 

 

1. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Comisia Electorală Centrală a 

stabilit pentru data de 29 noiembrie 2009 alegeri locale noi ale primarului satului 

Moara de Piatră, raionul Drochia. În conformitate cu art. 18, 26 alin. (1) lit.c), art. 27, 

29 alin. (6), 120 alin.(2) şi 121 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:       

               1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Moara 

de Piatră nr. 15, raionul Drochia, în  următoarea componenţă: 

 

Barbăroş Lilia - asistentă medicală, Centrul de sănătate, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

Bejenari Gabriela - profesor, gimnaziu, s. Moara de Piatră, din partea 

Partidului Politic „Partidul Liberal”; 

Ceban Tatiana - asistent social, Primăria satului Moara de Piatră, din 

partea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova; 

Copacinscaia Feodora - perceptor fiscal, Primăria satului Moara de Piatră, 

din partea Consiliului sătesc Moara de Piatră; 

Faico Veaceslav - agent asigurări, SIA „Moldasig”, or Drochia, din 

partea Partidului Democrat din Moldova; 

Lunic Ludmila - medic-şef, Centrul de sănătate, s. Moara de Piatră, 

din partea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova;  

Lunic Victoria - contabil, Primăria satului Moara de Piatră, din partea 

Partidului Politic „Partidul Liberal Democrat din 

Moldova”; 

Samardac Natalia - director, casa de cultură, s. Moara de Piatră, din 

partea Partidului Politic „Partidul Liberal Democrat 

din Moldova”; 

Stah Lilia - profesor, gimnaziu, s. Moara de Piatră,  din partea 

Partidului Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”; 

Vişnevschi Pelaghia - contabil-şef, Primăria satului Moara de Piatră, din 

partea Consiliului sătesc Moara de Piatră; 

Znobei Ludmila - paznic, Primăria satului Moara de Piatră, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

            

 2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Moara de Piatră nr. 

15, raionul Drochia, va constitui secţia de votare şi va îndeplini atribuţiile biroului 

electoral al acesteia. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 19 octombrie 2009.      
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AU VOTAT 

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

 

 

  2. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Comisia Electorală Centrală a 

stabilit pentru data de 29 noiembrie 2009 alegeri locale noi ale primarului satului 

Brînzeni, raionul Edineţ. În  conformitate cu art. 18, 26 alin. (1) lit.c), art. 27, 29 alin. 

(6), 120 alin.(2) şi 121 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:       

               1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti 

Brînzeni nr. 8, raionul Edineţ, în  următoarea componenţă: 

 

Crîjanovschi Vasile  - medic, IM SR Edineţ, din partea Partidului Politic 

„Partidul Liberal Democrat din Moldova”;  

Cvasniuc Aliona - şef, grădiniţa de copii, s. Brînzeni, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova;  

Moisa Svetlana - învăţător, Liceul „Vasile Stroiescu”, s. Brînzeni, din 

partea Consiliului sătesc Brînzeni; 

Musteaţă Ion - profesor, Liceul Teoretic „Vasile Stroiescu”, s. 

Brînzeni, din partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

Onea Valentina - director, Liceul Teoretic „Vasile Stroiescu”, s. 

Brînzeni, din partea Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova; 

Pascari Elena - casier, filiala Băncii de economii, s Brînzeni, din 

partea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova;  

Pascari Lina - profesor, Liceul Teoretic „Vasile Stroiescu”, s. 

Brînzeni, din partea Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova; 

Pirojoc Emil - economist, temporar neangajat în cîmpul muncii, s. 

Brînzeni, din partea Partidului Politic „Partidul 

Liberal”; 

Ruban Mariana - arhivar, Primăria satului Brînzeni, din partea 

Consiliului sătesc Brînzeni; 

Tincu Ecaterina - educator, grădiniţa de copii, s. Brînzeni, din partea 

Partidului Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”; 

Ţapu Alexandru - merceolog, temporar neangajat în cîmpul muncii, 

din partea Partidului Politic „Partidul Liberal 

Democrat din Moldova”.   

                

 2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Brînzeni nr. 8, 

raionul Edineţ, va constitui secţia de votare şi va îndeplini atribuţiile biroului electoral 

al acesteia. 

               3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 19 octombrie 2009.      
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AU VOTAT 

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

 

 

3. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Comisia Electorală Centrală a 

stabilit pentru data de 29 noiembrie 2009 alegeri locale noi ale primarului comunei 

Selişte, raionul Orhei. În  conformitate cu art. 18, 26 alin. (1) lit.c), art. 27, 29 alin. (6), 

120 alin.(2) şi 121 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 

Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:       

               1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale 

Selişte nr. 30, raionul Orhei, în  următoarea componenţă: 

 

Barbanoi Maria - educator, grădiniţa de copii nr.2, s. Lucaşeuca, din 

partea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova; 

Gabura Larisa - bibliotecar, biblioteca satului Lucaşeuca, din rezerva 

Comisiei Electorale Centrale;  

Godoroja Andrei - patron, SA „Constructor”, or. Orhei, din partea 

Partidului Politic „Partidul Liberal Democrat din 

Moldova”; 

Godoroja Elena - bibliotecar, biblioteca satului Selişte, din rezerva 

Comisiei Electorale Centrale; 

Dodon Galina - conditer, temporar neangajată în cîmpul muncii, din 

partea Partidului Democrat din Moldova; 

Mititelu Dina - patron, SRL „D. Mititelu”, s. Selişte, din partea 

Partidului Politic „Partidul Liberal Democrat din 

Moldova”; 

Pîntea Ana - profesor, gimnaziu, s. Lucaşeuca, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

Raievschii Vera - profesor, gimnaziu, s. Lucaşeuca, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

Rusu Parascovia - contabil, SRL „Orsacor”, or. Orhei, din partea 

Partidului Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”; 

Severin Ghenadie - manager de vînzări, SRL „AXILIN”, or. Orhei, din 

partea Partidului Politic „Partidul Liberal”; 

Vîrlan Larisa - contabil, SRL „Translit”, or. Orhei, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

                

 2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Selişte nr. 30, 

raionul Orhei, va constitui secţiile de votare şi birourile electorale ale acestora. 

               3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 19 octombrie 2009.    

 

 

AU VOTAT 

Pentru ____8_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 
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4. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Comisia Electorală Centrală a 

stabilit pentru data de 29 noiembrie 2009 alegeri locale noi ale primarului satului 

Păpăuţi, raionul Rezina.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – vă aduc la cunoştinţă că la CEC a parvenit o petiţie şi 

decizia Consiliului sătesc Păpăuţi prin care se comunică că nu se vor prezenta 

candidaturi pentru lista membrilor consiliului de circumscripţie şi se cere anularea 

hotărîrii CEC de a organiza şi desfăşura alegeri locale la Păpăuţi. 

Dl Iurie Ciocan – termenii de atac au expirat. Temeiurile de organizare a 

alegerilor sunt legale, pentru că avem şi hotărîrea instanţei de judecată care ne obligă 

să desfăşurăm alegeri în această localitate. Din aceste considerente, CEC trebuie să 

organizeze alegeri, în pofida deciziei Consiliului sătesc Păpăuţi de a nu organiza 

alegeri. 

Dl Vasile Gafton – consider că mai întîi de toate trebuie executată hotărîrea 

instanţei de judecată prin care primarul L. Balan a fost condamnat să nu ocupe funcţii 

de răspundere pentru o perioadă de 5 ani.  

Dl Nicolae Gîrbu – cred că trebuie modificat Codul electoral, pentru că se 

împiedică exercitarea dreptului de vot al cetăţenilor. Propun să expediem aceste 

materiale Procuraturii Generale, iar CEC trebuie să se deplaseze la faţa locului pentru 

elucidarea situaţiei. 

Dl Iurie Ciocan – susţin propunerea dlui N. Gîrbu de a mă deplasa la faţa 

locului. Candidaturile pentru membrii consiliului electoral de circumscripţie vor fi 

propuse din rezerva funcţionarilor electorali a Comisiei.  

Dl Pavel Midrigan – susţin părerea dlui V. Gafton că Oficiul de executare este 

responsabil de executarea hotărîrii instanţei de judecată. La moment, dl L. Balan nu 

are dreptul să deţină funcţia de primar. În acest caz, în calitate de primar poate fi 

numit secretarul sau altă persoană dacă aceasta din urmă nu doreşte să exercite 

interimatul. 

Dl Iurie Ciocan – consider că am putea convoca o şedinţă extinsă în această 

localitate cu invitarea procurorului şi altor funcţionari publici responsabili. 

 

Protocolar s-a decis deplasarea dlui Iurie Ciocan în s. Păpăuţi , r. Rezina.  

 

S-A HOTĂRÎT: 

 

În  conformitate cu art. 18, 26 alin. (1) lit.c), art. 27, 29 alin. (6), 120 alin.(2) şi 

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

Centrală HOTĂRĂŞTE:       

               1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti 

Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina, în  următoarea componenţă: 

 

Bivol Angela - temporar neangajată în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova;  
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Bulhac Ludmila - tehnolog, temporar neangajată în cîmpul muncii, din 

partea Partidului Politic „Partidul Liberal Democrat 

din Moldova”; 

Ceban Margareta - asistentă medicală, Oficiul medicilor de familie, s. 

Păpăuţi, din partea Partidului Politic „Partidul Liberal 

Democrat din Moldova”; 

Ceban Nicolae - fermier, s. Păpăuţi, din partea Partidului Politic 

„Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”; 

Cojocari Maria - educator, grădiniţa de copii, s. Păpăuţi, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

Cuzuioc Anatolie - director, GŢ „Cuzuioc Anatolie”, s. Păpăuţi, din 

partea Partidului Politic „Partidul Liberal”; 

Dolghier Nina - educator, grădiniţa de copii, s. Păpăuţi, din rezerva 

Comisiei Electorale Centrale; 

Gangan Natalia - temporar neangajată în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

Medveţchi Rodica - bibliotecar, biblioteca satului Păpăuţi, din rezerva 

Comisiei Electorale Centrale; 

Şumila Liuba - temporar neangajată în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Democrat din Moldova”; 

Vudvud  Olga - educator, grădiniţa de copii, s. Păpăuţi, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

                

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

raionul Rezina, va constitui secţia de votare şi va îndeplini atribuţiile biroului electoral 

al acesteia. 

               3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 19 octombrie 2009.      

 

 

AU VOTAT 

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

 

 

5. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Comisia Electorală Centrală a stabilit 

pentru data de 29 noiembrie 2009 alegeri locale noi ale primarului comunei Regina 

Maria, raionul Soroca. 

 În  conformitate cu art. 18, 26 alin. (1) lit.c), art. 27, 29 alin. (6) şi 120 alin.(2) din 

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

HOTĂRĂŞTE:       
 1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Regina 

Maria nr. 21, raionul Soroca, în  următoarea componenţă: 

 

Baran Maria - pedagog, profesor, gimnaziu, s. Regina Maria, 

din partea Partidului Democrat din Moldova;  

Cebotari Andrei - lucrător, SRL „Milenagroprim”, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 
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Celac Liubovi - temporar neangajată în cîmpul muncii, din 

partea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova; 

Guţu Agafia - bucătar, grădiniţa de copii, s. Regina Maria, 

din partea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova; 

Mînzat Ana - pedagog, profesor, gimnaziu, s. Regina Maria, 

din partea Partidului Politic „Alianţa MOLDOVA 

NOASTRĂ”; 

Prodan Svetlana - educator, asistent social, primăria comunei 

Regina Maria, din partea Consiliului comunal 

Regina Maria; 

Rusnac Natalia - vînzător, magazinul sătesc, s. Regina Maria, 

din partea Partidului Politic „Partidul Liberal”; 

Sîrbu Radu - relaţii internaţionale, temporar neangajat în 

cîmpul muncii, din partea Partidului Politic 

„Partidul Liberal Democrat din Moldova”; 

Tăbîrţă Maria - educator, şef, grădiniţa de copii, s. Regina 

Maria, din partea Consiliului comunal Regina 

Maria. 

 

2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Regina Maria nr. 21, 

raionul Soroca, va constitui secţiile de votare şi birourile electorale ale acestora. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 19 octombrie 2009.      

 

AU VOTAT 

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

 

 

6. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Comisia Electorală Centrală a stabilit 

pentru data de 29 noiembrie 2009 alegeri locale noi ale primarului satului Fuzăuca, 

raionul Şoldăneşti. În  conformitate cu art. 18, 26 alin. (1) lit.c), art. 27, 29 alin. (6), 

120 alin.(2) şi art. 121 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:       

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Fuzăuca nr. 

9, raionul Şoldăneşti, în  următoarea componenţă: 

 

Botezatu Nicolae - inginer mecanic, temporar neangajat în cîmpul 

muncii, din partea Partidului Politic „Partidul 

Liberal”; 

Cracaniuc Mihail - temporar neangajat în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova;  

Fruntaş Maria - pensionară, din partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

Morisco Parascovia - pensionară, din partea Partidului Politic 

„Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”; 
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Morişco Natalia - operator, contabil, primăria satului Fuzăuca, din 

partea Consiliului sătesc Fuzăuca; 

Pînzari Leoleta - constructor, secretarul Consiliului sătesc 

Fuzăuca, din partea Consiliului sătesc Fuzăuca; 

Svinarciuc Stanislav - veterinar, medic veterinar, sectorul s. Fuzăuca, 

din partea Partidului Politic „Partidul Liberal 

Democrat din Moldova”; 

Tiliuluc Ivan - temporar neangajat în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova;   

Zabolotnaia Parascovia - muncitor, SRL „Scalion-Prim”, s. Fuzăuca, din 

partea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova.   

 

2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Fuzăuca nr. 9, raionul 

Şoldăneşti, va constitui secţia de votare şi va îndeplini atribuţiile biroului electoral al 

acesteia. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 19 octombrie 2009. 

 

AU VOTAT 

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

 

 

7. Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei -     În conformitate cu art. 18, 26 

alin. (1) lit. m), art. 27 alin. (9) şi art.32  alin. (4)  din  Codul electoral nr. 1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, Comisia  Electorală  Centrală  HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se stabileşte numărul de membri ai consiliilor electorale de circumscripţie 

sătesc Moara de Piatră, raionul Drochia,  sătesc Brînzeni, raionul Edineţ,  comunal 

Selişte, raionul Orhei, sătesc Păpăuţi, raionul Rezina, comunal Regina Maria, raionul 

Soroca, sătesc Fuzăuca, raionul Şoldăneşti, ai birourilor electorale ale secţiilor de 

votare care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent pentru 

efectuarea alegerilor noi din 29 noiembrie 2009 (conform anexei). 

2. Se stabileşte termenul de degrevare a membrilor: 

- consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul întîi – 40 de zile (22 

octombrie – 30 noiembrie, inclusiv); 

- birourilor  electorale ale secţiilor de votare – 20 de zile (11 noiembrie – 30 

noiembrie, inclusiv).        

3. Consiliile electorale de circumscripţie vor angaja cîte o persoană în aparatele 

lor de lucru responsabilă de evidenţa mijloacelor financiare alocate şi prezentarea 

raportului financiar asupra gestionării acestora pe o perioadă de 20 de zile (11 

noiembrie - 30 noiembrie 2009, inclusiv).           

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 19 octombrie 2009.  

 

AU VOTAT 

Pentru ____8_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 
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8. Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei - În legătură cu organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale noi din 15 noiembrie 2009 ale primarilor satelor 

Lărguţa, raionul Cantemir, Semionovca şi Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă şi în 

conformitate cu art.18 şi 35 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se aprobă Devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale noi din 15 noiembrie 2009 în sumă de 44070 lei (conform anexei). 

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. 

 

AU VOTAT 

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

 

 

9. Dna Renata Lapti, vicepreşedinte al Comisiei - Partidul Politic „Partidul 

Liberal” solicită Comisiei Electorale Centrale excluderea dnei Ciumac Victoria, prin 

revocare, din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 

Semionovca nr. 18 şi includerea dnei Ciumac Nina.  

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 
 

 1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2942 din 2 octombrie 2009 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al  circumscripţiei electorale săteşti 

Semionovca nr. 18, raionul Ştefan Vodă”, se modifică, după cum urmează: 

 se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Semionovca nr. 18, raionul Ştefan Vodă, dna Ciumac Victoria şi se include dna 

Ciumac Nina, asistent medical, şef, punctul medical, s. Semionovca, din partea 

Partidului Politic „Partidul Liberal”.  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

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

 

 

10. Dna Renata Lapti, vicepreşedinte al Comisiei - Partidul Comuniştilor din 

Republica Moldova solicită Comisiei Electorale Centrale excluderea dnei Bujorean 

Nadejda, prin revocare, din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale săteşti Ştefăneşti nr. 20 şi includerea dnei Ignatov Zinaida.  
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De asemenea, Partidul Politic „Partidul Liberal” solicită excluderea dlui 

Bocancea Alexandru, prin revocare, din componenţa Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti Ştefăneşti nr. 20 şi includerea dnei Mînzat Nina. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 
 

 1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2943 din 2 octombrie 2009 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al  circumscripţiei electorale săteşti 

Ştefăneşti nr. 20, raionul Ştefan Vodă”, se modifică, după cum urmează: 

 

 - se exclud din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Ştefăneşti nr. 20, raionul Ştefan Vodă, dna Bujorean Nadejda, propusă de 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, şi dl Bocancea Alexandru, propus de 

Partidul Politic „Partidul Liberal”; 

 -  se includ în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Ştefăneşti nr. 20, raionul Ştefan Vodă, dna Ignatov Zinaida (întreprinzător, 

satul Ştefăneşti, din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova) şi dna 

Mînzat Nina (contabil, temporar neangajată în cîmpul muncii, din partea Partidului 

Politic „Partidul Liberal”).  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

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

 

 

11. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei -  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 Cotiujeni, prin decizia nr. 9 din 25 iunie 

2009, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Pavaloi Olga (secretarul 

consiliului sătesc), 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 Cotiujeni revine dnei Moroşan Maria, 

candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Briceni din 12 iunie 2007.     

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

Briceni, dnei Moroşan Maria, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

 

 

AU VOTAT 

Pentru ____8_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 
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12. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - 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 Ucrainca, prin decizia nr. 8/3 din 17 septembrie 2009, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut  de dna Luchianciuc Larisa, la cerere, aleasă pe lista 

Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier 

atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, 

mandatul de consilier în Consiliul comunal  Ucrainca revine dlui Ivas Alexandru, 

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

hotărîrea Judecătoriei Căuşeni din 13 iunie 2007. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

Căuşeni, dlui Ivas Alexandru, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

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

 

AU VOTAT 

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

 

 

13. Dl Iurie Ciocan, secretar al 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 Lunga, prin decizia nr. 04/03 din 15 septembrie 2009, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Chilari Eugeniu, în legătură cu decesul 

acestuia, 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 Lunga revine dlui Neamţu Gheorghe, 

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

Judecătoriei Floreşti din 22 iunie 2007. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de 

declaraţia dlui Legalec Vitalie, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din 

Moldova, prin care refuză mandatul de consilier.             

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

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

 

 

AU VOTAT 

Pentru ____8_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 
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14. Dl Iurie Ciocan, secretar al 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 raional Leova, prin decizia nr. 5.15 din 17 septembrie 2009, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dna Meaun Ala, la cerere, 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 raional Leova revine dnei Grişchevici Elena, 

candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată 

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

cont de declaraţia dlui Copoţ Veceslav, candidat supleant pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova, prin care refuză mandatul de consilier.             

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Leova dnei Grişchevici 

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

 

AU VOTAT 

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

 

 

15. Dl Iurie Ciocan, secretar al 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 orăşenesc Orhei, prin decizia nr. 9.4 din 28 septembrie 2009, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Groian Gheorghe, 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 orăşenesc Orhei revine dlui Beregoi Ion, candidat 

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

suplimentară a Judecătoriei Orhei din 7 septembrie 2007.   

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

dlui Beregoi Ion, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

actualmente Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”  

 

AU VOTAT 

Pentru ____8_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 
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16. Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei - 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 Consiliului Europei de a participa la Forumul pentru 

viitorul democraţiei, organizat de Consiliul Europei în colaborare cu Guvernul 

Ucrainei care va avea loc în perioada 21-23 octombrie 2009 la Kiev (Ucraina), 

Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se deleagă, în componenţa delegaţiei Republicii Moldova, în oraşul Kiev 

(Ucraina) pentru perioada 20-23 octombrie 2009 dl Iurie Ciocan, secretarul 

Comisiei Electorale Centrale, pentru a participa la Forumul pentru viitorul 

democraţiei, organizat de Consiliul Europei în colaborare cu Guvernul Ucrainei 

în perioada 21-23 octombrie curent. 

2. Dl Iurie Ciocan se va deplasa la Kiev cu automobilul pe traseul Chişinău – Kiev 

– Chişinău.            

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

conform legislaţiei în vigoare. 

 

 AU VOTAT 

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

 

 

Diverse. 

 

Dl Iurie Ciocan: 

- a informat despre rezolvarea problemei referitoare la şedinţele Consiliul 

raional Hînceşti. Dl V. Dubceac s-a prezentat la şedinţa Consiliului raional şi a depus 

mandatul de consilier, la 8 octombrie curent; 

- a adus la cunoştinţă despre parvenirea deciziei şi procesului-verbal al şedinţei 

Consiliului sătesc Vorniceni, r. Străşeni prin care se declară funcţia de primar vacantă.  

 

Dl Eugeniu Ştirbu a adus la cunoştinţă despre desfăşurarea seminarului de 

analiză post-electorală care se va petrece la Vadul lui Vodă în perioada 15-17 

octombrie 2009 şi a invitat membrii CEC să participe la acest eveniment.  

 

Dl Eugeniu Ştirbu anunţă închisă şedinţa. 

 

Preşedintele                                                                         

Comisiei Electorale Centrale                                        Eugeniu ŞTIRBU 

 

 

Secretarul                                                                

Comisiei Electorale Centrale     Iurie CIOCAN  

 

 
Ex: Natalia Pătrunjel 

Tel: 57-89-90 


