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PROCES-VERBAL 

16.12.08_____ nr. 144 

              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 

                                                    

Lipsesc:                                     Nicolae Gîrbu /absenţă motivată/ 

 Valentin Vizant /absenţă motivată/ 

   

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

 

AU VOTAT 

Pentru  ____6____,  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  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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ORDINEA DE ZI: 
 

1. Cu privire la aprobarea modelului listelor de subscripţie în susţinerea 

candidatului independent la alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 2009  

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

municipiul Chişinău 

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

Balasineşti, raionul Briceni 

4. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Pelinei, 

raionul Cahul 

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

Răculeşti, raionul Criuleni 

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

raionul Drochia 

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

Molovata Nouă, raionul Dubăsari 

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

Parcova, raionul Edineţ 

9. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Hînceşti, 

raionul Făleşti 

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

raionul Făleşti 

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

Călimăneşti, raionul Nisporeni 

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

Bălăneşti, raionul Nisporeni 

     13. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Orhei  

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

     15. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Căplani, 

raionul Ştefan Vodă 

     16. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Taraclia 

     17. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Musaitu, 

raionul Taraclia 

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

Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia 

     19. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Bugeac, 

UTA Găgăuzia 

     20. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Chirsova, 

UTA Găgăuzia 

 

1. S-A AUDIAT:  

Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei – a menţionat că Lista de subscripţie este o 

listă standart, în care sunt indicate numele şi prenumele, anul naşterii, profesia 

(ocupaţia), funcţia, locul de muncă, domiciliul şi apartenenţa politică a 

candidatului, precum şi numele şi prenumele persoanei care colectează semnăturile. 
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Pentru susţinătorii candidatului sunt indicate numele şi prenumele, anul naşterii, 

domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, data la care semnează în listă şi îşi 

aplică semnătura.  

Domnul Pavel Midrigan a intrat în sala de şedinţe. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

           În conformitate cu art. 42 şi 44 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 

1. Aprobă modelul listelor de subscripţie în susţinerea candidatului 

independent la alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 2009 (modelul 

listelor se anexează). 

2. Listele de subscripţie se editează într-un tiraj de 2500 (două mii cinci 

sute) de exemplare, conform calculelor prezentate în Anexă. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____7_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

2. S-A AUDIAT:  

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

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

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

Consiliul orăşenesc Vatra, prin decizia nr.7.2 din 27 noiembrie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Ghebos Mihail, la cerere, ales pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier 

atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Vatra revine dlui Negru 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei sectorului Buiucani, municipiul Chişinău 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 unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Vatra. 

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

Chişinău, dlui Negru Fiodor, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

 

AU VOTAT 

Pentru ___7____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

3. S-A AUDIAT: 



 4 

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

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

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

locală, Consiliul sătesc Balasineşti, prin decizia nr.10/2 din 17 octombrie 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Beşleu Veronica, în legătură cu intrarea 

în vigoare a sentinţei de condamnare a acesteia din 4 iunie 2008, 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 Balasineşti revine dlui Tulbea 

Evghenii, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Briceni din 7 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 Balasineşti. 

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

Briceni, dlui Tulbea Evghenii, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

 

AU VOTAT 

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

 

4. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul 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) 

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

Consiliul comunal Pelinei, prin decizia nr. 9/2 din 14 noiembrie 2008, a ridicat  

mandatul de consilier deţinut de dna Munteanu Nina (specialist în problemele 

perceperii fiscale), aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a 

devenit vacant  un mandat de consilier atribuit  formaţiunii nominalizate. 

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Pelinei revine dnei Luca Ana, 

candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Cahul 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 Pelinei. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Pelinei, raionul Cahul, 

dnei Luca Ana, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

 

AU VOTAT 
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Pentru ____7____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

5. 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. 6-3 din 28 noiembrie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut  de dl Gorpasîn Ion, la cerere, 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 comunal Răculeşti revine dnei Zamşa 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Criuleni din 14 iunie 2007.  La atribuirea mandatului s-a 

ţinut cont de declaraţia dnei Golban Tatiana, candidat supleant pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”, 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 comunal Răculeşti. 

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

Criuleni, dnei Zamşa Iulia, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____7_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

6. 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 Şuri, prin decizia nr. 8/1 din 18 noiembrie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Ochişor Valeriu, 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 comunal Şuri revine dlui Ochişor 

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

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

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

dlui Ochişor Mihail, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat.  
 

  

AU VOTAT 

Pentru ____7____, 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 comunal Molovata Nouă, prin decizia nr. 04/18 din 25 septembrie 

2008, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Caterev Valentina, 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 comunal Molovata Nouă revine dlui 

Reul Victor, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Dubăsari (Ustia) 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 Molovata 

Nouă. 

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

Dubăsari, dlui Reul Victor, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.  

  

AU VOTAT 

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

 

8. 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 comunal Parcova, prin decizia nr. 12/6 din 27 noiembrie 2008, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Bîlba Petru, 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 comunal Parcova revine dlui Jitaru 

Alexandru, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Edineţ din 15 iunie 2007.      
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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 Parcova. 

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

Edineţ, dlui Jitaru Alexandru, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”.  
 

AU VOTAT 

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

 

9. 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 Hînceşti, prin decizia nr. 6/3 din 14 octombrie 2008, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Barari Valentina, în legătură cu decesul 

acesteia, aleasă 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 sătesc Hînceşti revine dlui Balan 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Făleşti din 6 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 Hînceşti. 

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

dlui Balan Lilian, candidat supleant pe lista Partidului Social-Democrat din 

Molodova, actualmente Partidul Social Democrat.  

 

AU VOTAT 

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

 

10. 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 Pîrliţa, prin decizia nr. 7/1 din 20 noiembrie 2008, a declarat vacant 

mandatul de consilier deţinut de Bumbac Gheorghe, în legătură cu decesul acestuia, 

ales pe lista Partidului Social-Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un 

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  
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În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Pîrliţa revine dlui Şoldan 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Făleşti din 6 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 Pîrliţa. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Pîrliţa, raionul Făleşti, 

dlui Şoldan Gheorghe, candidat supleant pe lista Partidului Social-Democrat din 

Molodova, actualmente Partidul Social Democrat.  
 

AU VOTAT 

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

 

11. 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 Călimăneşti, prin decizia nr. 4/6 din 14 august 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Ciobanu Anatolie, la cerere, ales pe lista 

Partidului Umanist 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 Călimăneşti revine dlui 

Mihailenco Anatolie, candidat supleant pe lista Partidului Umanist din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 15 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 Călimăneşti. 

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

Nisporeni, dlui Mihailenco Anatolie, candidat supleant pe lista Partidului Umanist 

din Moldova.  
 

AU VOTAT 

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

 

12. S-A AUDIAT: 

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

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

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

locală, Consiliul comunal Bălăneşti, prin decizia nr. 2/8 din 28 martie 2008, a 
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ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Ţurcanu Vitalie (secretar al consiliului), 

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 comunal Bălăneşti revine dlui 

Ghileţchii Iurie, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 29 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 Bălăneşti. 

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

Nisporeni dlui Ghileţchii Iurie, candidat supleant pe lista Partidului  Democrat din 

Moldova. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____7____, 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 şi art. 24 alin. (1) 

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

locală, Consiliul raional Orhei, prin decizia nr. 6.14 din 4 decembrie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dna Plămădeală Tamara, la cerere, aleasă 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 raional Orhei revine dlui Calcea 

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

prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 18 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 raional Orhei.  

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Orhei dlui Calcea 

Andrei, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____7____, 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 şi art. 24 alin. (1) 
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lit. d) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul raional Rîşcani, prin decizia nr. 05/13 din 4 decembrie 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Coţuc Nicolai, 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 raional Rîşcani revine dlui Grumeza 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Rîşcani din 19 iulie 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 raional Rîşcani. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Rîşcani dlui Grumeza 

Vasilii, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

         

AU VOTAT 

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

 

15. 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 Căplani, prin decizia nr. 7/13 din 10 decembrie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Hîncu Ion, la cerere, ales pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Căplani revine dlui Negru Pavel, 

candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ştefan Vodă din 11 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 Căplani. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Căplani, raionul  Ştefan 

Vodă, dlui Negru Pavel, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 
  

 

        AU VOTAT 

Pentru ____7____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 
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16. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul 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) 

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

Consiliul raional Taraclia, prin decizia nr.8/3 din 3 decembrie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Petcov Fiodor (şef, Direcţia agricultură şi 

alimentaţie), ales pe lista Partidului Popular Republican. Astfel, a devenit vacant un 

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Taraclia revine dlui Caltacci 

Dmitrii, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Taraclia din 19  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 raional Taraclia. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Taraclia dlui Caltacci 

Dmitrii, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican. 

 

         AU VOTAT 

Pentru ____7___, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

17. 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 Musaitu, prin deciziile nr. 08/06 şi 08/07 din 3 decembrie 2008, a 

ridicat, la cerere,  mandatele de consilier deţinute de dnii Şvîdcenco Ivan Ivan, ales 

pe lista Partidului Democraţiei Sociale din Moldova, şi Şvîdcenco Ivan Andrei, ales 

pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, au devenit vacante 

două mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.   

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Musaitu revine dlui Socolenco 

Vladimir, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei Sociale din Moldova şi 

dnei Orlova Aliona, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Taraclia din 14  iunie 

2007. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de declaraţia dlui Liteanschii Ruslan, 

candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei Sociale din Moldova, 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 a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Musaitu. 
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 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Musaitu, raionul  

Taraclia, dlui Socolenco Vladimir, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei 

Sociale din Moldova, actualmente Partidul Social Democrat şi dnei Orlova Aliona, 

candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

 

         AU VOTAT 

Pentru ____7___, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

18. 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 orăşenesc Ceadîr-Lunga, prin decizia nr. XIII/2.1 din 23 octombrie 2008, 

a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Guboglo Ivan, la cerere, ales pe lista 

Blocului electoral „PATRIA-РОДИНА – РАВНОПРАВИЕ”. Astfel, a devenit 

vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga revine dnei 

Zotovici Tatiana, candidat supleant pe lista Blocului electoral „PATRIA-РОДИНА 

– РАВНОПРАВИЕ”, confirmată prin hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Ceadîr-

Lunga din 22 iunie 2007. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile dlui 

Ormanji Ivan, dnelor Cambur Maria şi Petiş Natalia, dlui Guboglo Piotr, dnei 

Ivanova Fedora, candidaţi supleanţi pe lista Blocului electoral „PATRIA-РОДИНА 

– РАВНОПРАВИЕ”, 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 orăşenesc Ceadîr-

Lunga. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga, UTA 

Găgăuzia, dnei Zotovici Tatiana, candidat supleant pe lista Blocului electoral 

„PATRIA-РОДИНА – РАВНОПРАВИЕ”. 

 

         AU VOTAT 

Pentru ____7___, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

19. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul 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) 

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

Consiliul sătesc Bugeac, prin decizia nr.5 din 19 septembrie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Coltuc Gheorghii (inginer cadastral, primărie), 

ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit 

vacant  un mandat de consilier atribuit  formaţiunii nominalizate. 
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În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bugeac revine dlui Ciricov 

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

confirmată prin hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Comrat din 27 iulie 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 Bugeac. 

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

dlui Cericov Anatolii, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 
 

AU VOTAT 

Pentru ____7___, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

20. 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 Chirsova, prin decizia nr. 12/1 din 24 noiembrie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Arnaut Gheorghii, la cerere, ales pe lista 

Blocului electoral „PATRIA-РОДИНА–РАВНОПРАВИЕ”. Astfel, a devenit 

vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Chirsova revine dlui Neumoin 

Alexandr, candidat supleant pe lista Blocului electoral „PATRIA-РОДИНА–

РАВНОПРАВИЕ”, confirmată prin hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Comrat  

din 30 iulie 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 Chirsova. 

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

Găgăuzia, dlui Neumoin Alexandr, candidat supleant pe lista Blocului electoral 

„PATRIA-РОДИНА–РАВНОПРАВИЕ”. 

  

AU VOTAT 

Pentru ____7___, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

 

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei a propus pentru şedinţa din luna 

ianuarie 2009 de a examina chestiunea ce ţine de înregistrarea „Buletinului 

informativ” al CEC în calitate de publicaţie periodică, abonarea la această revistă şi 
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exrinderea tematicii electorale prin publicarea materialelor cercetătorilor ştiinţifici 

care se ocupă de studierea domeniului electoral. 

            

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 


