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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 156 

al şedinţei extraordinare 

din 3.12. 2013, ora 15.00 

 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Ștefan Urîtu 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

Preşedintele şedinţei a verificat cvorumul, a constatat prezenţa a 6 membri ai Comisiei, 

(lipsește dl I.Ciocan, dl V.Moțarschi, dl Șt.Creangă), conform listei membrilor Comisiei 

prezenţi în şedinţă care se anexează la prezentul proces-verbal. 

Preşedintele şedinţei a declarat şedinţa deliberativă şi a anunţat că aceasta este deschisă 

publicului interesat, după care a solicitat membrilor să facă propuneri la proiectul ordinii de zi 

ce conţine 11 puncte. 

Dl Șt.Urîtu a propus completarea ordinii de zi cu chestiunea: „Cu privire la cererea prealabilă 

nr. CEC-9/266 din 30 octombrie 2013 depusă de domnul Tentiuc Victor”. 

Nefiind înaintate alte propuneri de modificare sau completare a ordinii de zi, Președintele 

ședinței a supus votului proiectul ordinii de zi: 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală orășenească 

Anenii Noi nr. 1, raionul Anenii Noi. 

Raportor:Andrei Volentir 

2. Cu privire la aprobarea calculelor preliminare pentru stabilirea tirajului documentelor 

electorale privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local de revocare a 

primarului oraşului Anenii Noi, raionul Anenii Noi. 

Raportor:Andrei Volentir 

3. Cu privire la securizarea procesului de votare la referendumul local de revocare a 

primarului oraşului Anenii Noi, raionul Anenii Noi. 

Raportor:Andrei Volentir 

4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colibaşi, raionul 

Cahul. 

Raportor:Andrei Volentir 

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

Dubăsari. 

Raportor:Andrei Volentir 

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

Raportor:Andrei Volentir 

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

raionul Hînceşti. 

Raportor:Andrei Volentir 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bursuceni, raionul 

Sîngerei. 

Raportor:Andrei Volentir 
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9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul 

Strășeni. 

Raportor:Andrei Volentir 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ștefan Vodă, 

raionul Ștefan Vodă. 

Raportor:Andrei Volentir 

11. Pentru abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1833 din 19 martie 2013. 

Raportor:Andrei Volentir 

12. Cu privire la cererea prealabilă nr. CEC-9/266 din 30 octombrie 2013 depusă de domnul 

Tentiuc Victor 

Raportor: Ștefan Urîtu 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

Ordinea de zi cu 12  puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

Preşedintele şedinţei a propus să se treacă la examinarea subiectelor înscrise pe ordinea de zi. 

 

1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir  – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală orăşenească Anenii Noi nr. 1, 

raionul Anenii Noi ” : 

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a referendumului local de revocare a primarului oraşului Anenii Noi, raionul 

Anenii Noi, din 29 decembrie 2013, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 

2298 din 26 noiembrie 2013 şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), art. 27 şi 188 din Codul 

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:       

 1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală orăşenească Anenii Noi 

nr. 1, raionul Anenii Noi, în  următoarea componenţă:             

   

1) Akil Nadejda 

 

- jurist, secretar, Primăria oraşului Anenii 

Noi, din partea Consiliului orăşenesc Anenii Noi; 

2) Bulbuc Tatiana - tehnician-constructor, şef al secţiei 

administraţie publică locală, Consiliul raional 

Anenii Noi, din partea Consiliului orăşenesc 

Anenii Noi; 

3) Bunduchi Veaceslav - economist, contabil, „Arimus-Prodex” 

SRL, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova; 

4) Cangaş Alisa 

 

- operator, SAR „Moldcargo” SA, din 

partea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova; 

5) Faizulina Angela 

 

- contabil, contabil-şef, Primăria oraşului 

Anenii Noi, din Registrul funcţionarilor electorali 

ţinut de CEC; 

6) Iorgaciova Olga - administraţie publică, perceptor fiscal, 

Primăria oraşului Anenii Noi, din Registrul 

funcţionarilor electorali ţinut de CEC;  

7) Screpeţ Victor - inginer, specialist în probleme tineret şi 

sport, Primăria oraşului Anenii Noi, din partea 

Consiliului orăşenesc Anenii Noi; 
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8) Sîrbu Iulia  

 

- pedagog, profesoară, Liceul teoretic 

„Hyperion”, din partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

9) Soltan Vladimir - stomatologie, medic stomatolog, IMSP 

„Spitalul raional Anenii Noi”, din partea 

Partidului Liberal. 

               

 2. Secretarul Consiliului orăşenesc Anenii Noi va convoca prima şedinţă a consiliului 

electoral de circumscripţie.  

 3. Consiliul electoral va constitui secţiile de votare nr. 1-7 şi birourile electorale ale 

acestora. 

 4. Consiliul electoral va propune spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă 

permanent o persoană din componenţa acestuia. 

 5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

      

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței Șt.Urîtu  – a solicitat să se înainteze întrebări şi propuneri la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl V.Gafton – a propus ca pct.2 al părții rezolutive să prevadă termenul-limită de organizare a 

primei ședințe a consiliului electoral de circumscripţie. 

Dl A.Volentir – a menționat că susține propunerea însă programul calendaristic prevede toate 

activitățile de organizare și desfășurare a referendumului local. 

Dl V.Gafton – a restras propunerea. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2316 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la 

aprobarea calculelor preliminare pentru stabilirea tirajului documentelor electorale privind 

organizarea şi desfăşurarea referendumului local de revocare a primarului oraşului Anenii Noi, 

raionul Anenii Noi”:  

„În scopul punerii în aplicare a hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2296 din 26 

noiembrie 2013 „Cu privire la stabilirea datei desfăşurării referendumului local privind 

revocarea primarului oraşului Anenii Noi, raionul Anenii Noi” şi în conformitate cu art. 18, 26 

și 35 din Codul electoral nr. 1381 – XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h 

o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se aprobă calculele preliminare pentru stabilirea tirajului documentelor electorale 

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local de revocare a primarului oraşului 

Anenii Noi, raionul Anenii Noi, din 29 decembrie 2013 (conform anexei). 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 
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Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. ______din  _______2013 

 

Calcule preliminare 

pentru stabilirea tirajului documentaţiei electorale privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului local de revocare a primarului  

oraşului Anenii Noi, raionul Anenii Noi,  

din 29 decembrie 2013  

 

Nr. 

d/o 

Denumirea documentului Tirajul În ce limbă se 

tipăreşte 

1. Lista electorală suplimentară: 

- de titlu  

- anexă  

- foaia finală 

 

Lista electorală pentru votarea la locul 

aflării: 

- de titlu 

- anexă 

- foaia finală 

Total 

 

14 ex. 

14 ex. 

14 ex. 

 

 

 

14 ex. 

14 ex. 

14 ex. 

84 ex. 

În limba de stat 

şi în limba rusă 

2. Legitimaţii ale membrilor consiliului 

electoral de circumscripţie  de nivelul doi: 

- preşedinte        

- vicepreşedinte                          

- secretar             

- membru            

- contabil   

- operator (pentru implementarea Registrului 

alegătorilor) 

Total 

 

 

1 ex.  

1 ex. 

1 ex. 

11 ex. 

1 ex. 

2 ex. 

 

17 ex 

În limba de stat  

 

3. Procesul-verbal privind pregătirea secţiei de 

votare pentru votare în ziua referendumului 

 

 

 

35 ex   

În limba de stat  

 

4. Procesul-verbal privind rezultatele 

numărării voturilor întocmit de biroul 

electoral al secţiei de votare 

 

 

105 ex.   

În limba de stat  

 

5. Procesul-verbal privind totalizarea 

rezultatelor votării întocmit de consiliul 

electoral de circumscripţie 

 

 

15 ex. 

În limba de stat 

 

6. 
Formular special pentru numărarea 

voturilor  

 

 

 

35 ex. 

În limba de stat 

7. Raport:                                             

 

- al consiliului electoral de circumscripţie  

- al biroului electoral al secţiei de votare  

 

 

 

3 ex. 

21 ex 

   

În limba de stat 
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8. Ecusoane:  

al reprezentantului participantului la 

referendum:                         
- în CEC                                              

- în consiliul electoral de circumscripţie   

  

- în biroul electoral al secţiei de votare                                        

 

- observatori internaţionali acreditaţi de CEC  

- observatori naţionali acreditaţi de CEC în 

consiliul electoral de circumscripţie  

- observatori acreditaţi de consiliul electoral de 

circumscripţie în birourile electorale  

ai membrilor birourilor electorale ale 

secţiilor de votare:  

- preşedinte                                         

- vicepreşedinte                                            

- secretar  

- membru  

Total 

 

  

 

5 ex. 

10 ex. 

 

30 ex. 

 

 

30 ex. 

 

30 ex 

 

 

30 ex. 

7 ex. 

7 ex.  

7 ex. 

50 ex. 

71ex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

În limba de stat  

 

9. 
 

Buletine de vot  

 

 

10511 ex. 

În limba de stat și 

în limba rusă  

10. Plăcuțe cu inscripțiile: 

„Pentru”  

„Contra”  

„Buletine de vot nevalabile” 

„Lista electorală suplimentară” 

 

7 ex. 

7 ex. 

7 ex. 

7 ex. 

În limba de stat şi 

în limba rusă   

 

11. 
 

Invitaţii la votare 

 

5260 ex. 

În limba de stat şi 

în limba rusă   

 

12. 
 

Ştampila de securizare „Referendum local  

29. 12. 2013” 

 

30 buc. 

 

În limba de stat 

 

Notă: Calculele s-au efectuat ţinîndu-se cont de următoarele: 

1)  numărul de consilii electorale de circumscripţie de nivelul întîi –1; 

2) numărul de birouri electorale ale secţiilor de votare – 7; 

3) numărul estimativ de participanți la referendum – 10; 

4) primării – 1. 

5) numărul buletinelor de  vot (conform informaţiei din LE prezentate către 1 martie 

2013. 
 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2317 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 
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3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

securizarea procesului de votare la referendumul local de revocare a primarului oraşului Anenii 

Noi, raionul Anenii Noi, din 29 decembrie 2013”:  

 „În vederea executării Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de 

organizare şi desfăşurare a referendumului local de revocare a primarului oraşului Anenii Noi, 

raionul Anenii Noi, din 29 decembrie 2013, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 2298 din 26 noiembrie 2013 şi în temeiul art. 18, art. 26 lit. b), j) şi art. 53 alin. (1) din 

Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t 

e: 

 1. Se aprobă modelul ştampilei speciale „Referendum local 29.12.2013”, conform 

anexei. 

 2. Birourile electorale ale secţiilor de votare din oraşul Anenii Noi, raionul Anenii Noi, 

vor aplica în actele de identitate în baza cărora alegătorii participă la votare, în ziua de 29 

decembrie 2013, ştampila specială cu menţiunea „Referendum local 29. 12. 2013”.  

 3. Funcţionarii electorali, care vor înmîna buletinul de vot, vor aplica ştampila specială 

în actul de identitate în baza căruia alegătorul votează. Locul aplicării ştampilei se stabileşte 

după cum urmează:  

- la pagina 8 a fişei de însoţire a buletinului de identitate; 

- la rubrica „Menţiuni” a fişei de însoţire a buletinului de identitate de tip nou (pus în aplicare 

de la 07.03.2013); 

- la pag. 4 (rubrica „Menţiuni”) a buletinului de identitate provizoriu (pus în aplicare de la 

07.03.2013); 

          - la pagina 4 sau 6 a paşaportului de tip ex-sovietic, modelul anului 1974, cu menţiunea 

privind cetăţenia Republicii Moldova, numărul de identificare de stat al persoanei fizice 

(IDNP) şi înregistrarea la domiciliu şi a paşaportului de tip ex-sovietic, modelul anului 1974, 

fără număr de identificare de stat (IDNP), cu menţiunile „valabil pe un termen nelimitat”, 

cetăţenia Republicii Moldova şi înregistrarea la domiciliu – pentru persoanele care au renunţat 

la actele de identitate ale Republicii Moldova din considerente religioase. 

 4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr.      din 3 decembrie 2013 

 

 

Ştampila specială 

 

1. Modelul ştampilei speciale aplicabile în ziua de 29 decembrie 2013: 

 

 

 

 

2. Ştampila aplicabilă în ziua de 29 decembrie 2013 reprezintă o placă dreptunghiulară cu 

lungimea de 25 mm şi lăţimea de 10 mm, avînd imprimată inscripţia „Referendum local 

29.12.2013”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

Referendum local  

29.12.2013 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2318 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colibaşi, raionul Cahul”: 

 „Prin demersul din 14 noiembrie 2013, secretarul Consiliului sătesc Colibaşi din raionul 

Cahul a informat Comisia Electorală Centrală despre decesul consilierului Dorin Nicolae ales 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Totodată, au fost depuse documentele 

necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant. 

În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Colibaşi îi revine candidatului supleant Dorin Elizaveta de pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 

23 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile candidaţilor supleanţi 

Nicolenco Vasile şi Bria Lidia de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prin care 

aceştia refuză atribuirea mandatului de consilier. 

Totodată, s-a constatat că, deşi certificatul de deces a fost eliberat la data de 16 

septembrie 2013, materialele au parvenit la Comisia Electorală Centrală abia la 19 noiembrie 

curent, fiind depăşit termenul prevăzut de legislaţie.  

În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. v), 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul 

alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală şi în conformitate cu prevederile pct. 20 din Regulamentul cu 

privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r 

ă ş t e: 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Colibaşi. 

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

candidatului supleant Dorin Elizaveta de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Colibaşi asupra necesităţii respectării 

termenelor stabilite de legislaţia în vigoare privind ţinerea lucrărilor de secretariat. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 
 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2319  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrîta, raionul Dubăsari ”: 

„Consiliul sătesc Pîrîta, prin decizia nr. 5/7 din 29 octombrie 2013, a ridicat, în legătură 

cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul 
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consilierului Verlan Grigore ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

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

 În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, 

mandatul de consilier în Consiliul sătesc Pîrîta îi revine candidatului supleant Furculiţă Viorica 

de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Dubăsari din 10 iunie 2011. 

 În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de 

ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală  h o t ă r ă ş t e: 
 

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

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

candidatului supleant Furculiţă Viorica de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.  
 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței Șt.Urîtu – a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea  proiectului. 
 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl E.Răducan – a întrebat în ce mod a fost informat consilierul Verlan Grigore despre ședințele 

Consiliului. 

Dl A.Volentir – a răspuns că o notă informativă la acest subiect nu a fost prezentată. 

 

Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2320  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineţ”: 

 „Consiliul raional Edineţ, prin decizia nr. 27/18 din 30 octombrie 2013, a ridicat, în 

legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, 

mandatul consilierului Nesterenco Victor ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

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

 În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, 

mandatul de consilier în Consiliul raional Edineţ îi revine candidatului supleant Percemlî 

Gheorghi de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Edineţ din 29 iunie 2011. 

 În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de 

ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

 1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineţ. 
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 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Edineţ candidatului supleant 

Percemlî Gheorghi de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței Șt.Urîtu – a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea  proiectului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl E.Răducan – a întrebat în ce mod a fost informat consilierul Nesterenco Victor despre 

ședințele Consiliului. 

Dl A.Volentir – a informat membrii Comisiei că dl Nesterenco Victor a absentat la ședințele 

din 26 iunie 2013, 24 iulie 2013, 3 septembrie și 30 octombrie 2013, conform proceselor-

verbale anexate la sesizarea secretarului Consiliului raional Edineţ. Totodată, a dat citire notei 

informative în care este menționat că  dl Nesterenco Victor a fost informat prin intermediul 

apelurilor telefonice și invitațiilor în care era indicată data, ora locul și ordinea de zi a 

ședințelor. 

Dl Șt.Urîtu – a remarcat efortul pozitiv al secretarului Consiliului raional Edineţ  privind nota 

informativă prezentată pe marginea absențelor consilierului. 

 

Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2321  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Pervomaiscoe, raionul Hînceşti ”:  

„Secretarul Consiliului sătesc Pervomaiscoe din raionul Hînceşti a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererile de demisie ale consilierilor Mateciuc Mihail şi Cazacevschi Valeri 

aleşi pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi documentele necesare atribuirii 

mandatelor de consilier următorilor candidaţi supleanţi.  

În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele 

de consilier în Consiliul sătesc Pervomaiscoe le revin candidaţilor supleanţi Cristea Mihail şi 

Olaru Artina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Hînceşti din 13 iunie 2011. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de adeverinţa 

eliberată de primărie prin care se confirmă aflarea peste hotarele ţării a candidatului supleant 

Cîrlan Serghei şi de declaraţia candidatului supleant Ţopa Vasile, prin care acesta refuză 

atribuirea mandatului de consilier. 

În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (3) al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul 

alesului local şi în conformitate cu pct. 17 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de 

ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatele consilierilor Mateciuc Mihail şi 

Cazacevschi Valeri aleşi pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 



10/17 

 

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

candidaţilor supleanţi Cristea Mihail şi Olaru Artina de pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2322  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

8. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bursuceni, raionul Sîngerei ”:  

„Secretarul Consiliului comunal Bursuceni din raionul Sîngerei a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Ungureanu Eva aleasă pe lista Partidului 

Liberal Democrat din Moldova şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant.  

În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul comunal Bursuceni îi revine candidatului supleant Ciuntu Iurie de pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Sîngerei 

din 14 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant 

Ungureanu Aurelia, prin care aceasta refuză atribuirea mandatului de consilier. 

În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u), 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul 

alesului local şi în conformitate cu pct. 17, 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de 

ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Ungureanu Eva 

aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Bursuceni. 

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

candidatului supleant Ciuntu Iurie de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței Șt.Urîtu – a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea  proiectului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt. Urîtu – a întrebat cînd a apărut incompatibilitatea funcției de consilier cu calitatea de 

angajat. 

Dl A.Volentir – a menționat că de fapt se ridică în legătură cu cererea de demisie, mandatul 

consilierului Ungureanu Eva. A informat că la dosar este anexată copia dispoziției primarului, 

de numire în funcție publică a dnei Ungureanu Eva din 16 septembrie 2013. 

Dl E.Răducan – a solicitat ca în ședințele viitoare ale Comisie să fie prezentate materialele în 

original. 
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Dl Șt.Urîtu – a subliniat că materialele în original se păstrează în Anticamera Comisiei, 

menționînd că dacă există dubii acestea pot fi înlăturate la ridicarea materialului din 

Anticameră pentru verificare. 

Dl A.Volentir – a menționat că a fost instituită scanarea și transmiterea materialelor prin poșta 

electronică, totodată informînd că suntem în procesul de pregătire către certificare conform 

standardului internaţional în domeniul securităţii informaţiei, ISO/IEC 27001:2005, care obligă 

asigurarea  securității documentelor. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT  aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2323 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

9. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul Străşeni”:  

 „Secretarul Consiliului sătesc Vorniceni din raionul Străşeni a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Mamaliga Victor ales pe lista Partidului 

Liberal Democrat din Moldova şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant.   

 În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni îi revine candidatului supleant Miron Ion de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Străşeni din 

29 iunie 2011.  

 În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, art. 5 alin (3) al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul 

alesului local şi în conformitate cu pct. 17, 29 din Regulamentul cu privire la procedura de 

ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

 1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Mamaliga Victor 

ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Vorniceni. 

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

candidatului supleant Miron Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT  aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2324 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 
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10. S-A AUDIAT: 
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă, raionul Ştefan Vodă ”: 

 „Prin sesizarea din 18 noiembrie 2013, însoţită de actele confirmative, secretarul 

Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă a informat Comisia Electorală Centrală asupra stării de 

incompatibilitate în care se află consilierul Vitalie Rusanovschi ales pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova în componenţa consiliului respectiv şi totodată a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Belousova Larisa aleasă pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, de asemenea documentele necesare atribuirii 

mandatelor de consilier următorilor candidaţi supleanţi.   

 Din materialele prezentate rezultă că dl Rusanovschi Vitalie deţine mandatul de 

consilier în Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă, iar de la 12 iunie 2013 exercită concomitent 

funcţia de şef adjunct al Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat. Astfel, se constată 

starea de incompatibilitate prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr.768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local, conform căreia mandatul alesului local este 

incompatibil cu calitatea de persoană cu funcţie de demnitate publică.  

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

mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă le revin candidaţilor supleanţi 

Gherman Vasile de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Iaţîna Anatolie de pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Listele candidaţilor supleanţi au fost 

confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Ştefan Vodă din 14 iunie 2011.  

          În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, art. 5 alin (3) al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul 

alesului local şi în conformitate cu pct. 17, 29 din Regulamentul cu privire la procedura de 

ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1931 din 23 aprilie 

2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

         1. Se ridică, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Vitalie 

Rusanovschi ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul orăşenesc 

Ştefan Vodă. 

         2. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Belousova Larisa 

aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul orăşenesc Ştefan 

Vodă. 

         3. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă, raionul Ştefan 

Vodă, candidaţilor supleanţi Gherman Vasile de pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova şi Iaţîna Anatolie de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT  aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2325 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

11. S-A AUDIAT: 
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1833 din 19 martie 2013 ”: 
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Raportorul Andrei Volentir – a amintit membrilor că această chestiune a fost examinată în 

ședința trecută a Comisiei pe motiv că nu a întrunit numărul necesar de voturi. A propus repetat 

proiectul de hotărîre : 

 „Consiliul comunal Chiperceni, prin decizia nr. 3/2 din 6 februarie 2013, a ridicat în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei mandatul consilierului Andrieş Tatiana, aleasă pe lista 

Partidului Democrat din Moldova.  Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanţa unui 

mandat de consilier şi la 19 martie 2013 a adoptat hotărîrea nr. 1833 prin care a atribuit 

mandatul de consilier în Consiliul comunal Chiperceni candidatului supleant Biriuc Zavastia de 

pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

 Ulterior, la 11 octombrie 2013 Consiliul comunal Chiperceni a adoptat hotărîrea nr. 9/8 

privind abrogarea deciziei nr. 3/2 din 6 februarie 2013 (prin care a fost ridicat mandatul de 

consilier al doamnei Andrieş Tatiana).  

 În aceste circumstanţe, Comisia Electorală Centrală consideră necesar să abroge din 

oficiu hotărîrea nr. 1833 din 19 martie 2013 şi, ca urmare, raporturile juridice privind 

distribuirea mandatelor în Consiliul comunal Chiperceni să revină la situaţia de pînă la 

momentul adoptării deciziei nr. 3/2, şi anume doamna Andrieş Tatiana  să îşi reia mandatul de 

consilier, iar doamna Biriuc Zavastia să ocupe poziţia 1 pe lista candidaţilor supleanţi. 

 În baza celor expuse şi în conformitate cu art. 18 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, art. 11 lit. b) din Codul civil nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ş t e:  
 

 1. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1833 din 19 martie 2013 „Cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chiperceni, raionul Orhei”. 

 2. Doamna Biriuc Zavastia se restabileşte la poziţia 1 în lista candidaţilor supleanţi la 

funcţia de consilier în Consiliul comunal Chiperceni, raionul Orhei, din partea Partidului 

Democrat din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței Șt.Urîtu – a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea  proiectului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl E.Răducan – a întrebat care este motivul ce stă la baza propunerii de aprobare a prezentului 

proiect de hotărîre. 

Dl A.Volentir – a descris esența problemei în Consiliul comunal Chiperceni, și anume, că la 

data de 6 februarie 2013 Consiliul a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul 

consilierului Andrieş Tatiana. Ulterior, printr-o cerere prealabilă, consilierul a solicitat 

Consiliului anularea deciziei de ridicare a mandatului de consilier. Urmare a ridicării de 

mandat, Comisia Electorală Centrală a luat act de acea decizie și a atribuit mandatul 

candidatului supleant Biriuc Zavastia , iar între timp Consiliul comunal Chiperceni, examinînd 

cererea prealabilă, a dat curs cererii și a anulat propria decizie nr. 3/2 din 6 februarie 2013 prin 

care a ridicat mandatul de consilier dnei Andrieș Tatiana, ulterior această decizie a fost 

transmisă Comisiei spre informare. A menționat că pentru hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 1833 din 19 martie 2013 a servit drept temei o decizie care a fost anulată, 

consideră că hotărîrea Comisiei nu mai are suport legal și urmează a fi abrogată.  

Dl Șt.Urîtu – a întrebat raportorul care este temeiul legal pentru a ridica mandatul actualului 

consilier și pentru a fi restabilit  la poziția inițială în lista candidaților supleanți la funcţia de 

consilier. 

Dl A.Volentir – a făcut o analogie cu jocul de hockey,  menționînd că jucătorul principal cînd 

iese pe banca de rezervă, se retrage de pe teren și este înlocuit de alt jucător. Iar cînd jucătorul 

principal revine în teren, atunci rezervistul ocupă locul inițial pe banca de rezervă. 
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Dl Șt.Urîtu – a menționat că este frumoasă analogia, însă, punerea sau scoaterea jucătorului de 

pe teren este făcută de către antrenor, cînd acesta consideră necesar. În cazul nostru, art.5 al 

Legii privind statutul alesului local nr.768 din 2.02.2000  nu prevede asemenea situații de 

ridicare a mandatului consilierului, care deja a obținut în mod legal acest mandat . 

 

Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT  aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2326 a fost aprobată cu votul majorității membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

11. S-A AUDIAT: 
Raportorul Ștefan Urîtu  – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

cererea prealabilă  nr.CEC-9/266 din 30 octombrie 2013 depusă de domnul Tentiuc Victor”: 

Raportorul Ștefan Urîtu – a informat membrii Comisiei că telefonic a luat legătura cu toate 

părțile interesate pe marginea cazului dat. 

„La  1 octombrie 2013 Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 2182 cu privire 

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ţarigrad, raionul Drochia, prin care a  

dispus ridicarea, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Tentiuc 

Victor, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc 

Ţarigrad. Hotărîrea a fost adoptată în urma sesizării Comisiei de către secretarul consiliului 

privind starea de incompatibilitate a respectivului consilier, care este prevăzută la art. 7 alin. (1) 

lit. d) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, conform căreia 

mandatul alesului local este incompatibil cu calitatea de şef, de şef adjunct (inclusiv interimatul 

acestor funcţii) în structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, 

întreprinderi municipale). Sesizarea a fost însoţită de acte confirmative care atestau faptul că 

domnul Tentiuc Victor, fiind consilier, ocupa simultan funcţia de director al Î.M. „Gospodăria 

Comunală din satul Ţarigrad, raionul Drochia” de la data de 20.03.2013. 

La 30 octombrie 2013 domnul Tentiuc Victor a  depus o cerere prealabilă, prin care 

solicită anularea în totalitate a hotărîrii CEC nr. 2182 şi recunoaşterea mandatului de consilier 

în Consiliul sătesc Ţarigrad, invocînd prevederile pct. 2 al hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 19 

din 16 iulie 2013 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale art. 7 din Legea 768-

XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, în redacţia Legii nr. 168 din 11 iulie 

2012.  

Urmare a examinării cererii prealabile, Comisia menţionează următoarele. 

Domnul Tentiuc Victor exercită funcţia de director al ÎM „Gospodăria Comunală din 

satul Ţarigrad, raionul Drochia”, fiind angajat prin dispoziţia primarului nr. 03-1-17 din 20 

martie 2013.  

Ulterior, la data de 2 august 2013 de Primăria Ţarigrad i-a fost înregistrată cererea de 

demisie din funcţia de director cu nr.02/1-13-76, care însă nu a emis ordinul de eliberare din 

funcţie. În asemenea împrejurări, consecinţele inacţiunilor (neemiterea ordinului de eliberare 

din funcţie) nu pot fi imputate domnului Tentiuc Victor, fapt pentru care mandatul de consilier 

urmează a fi restabilit. 

Mai mult, domnul Tentiuc Victor la 29 noiembrie 2013 a informat Comisia Electorală 

Centrală despre faptul că demisia din funcţia de director i-a fost acceptată prin dispoziţia 

primarului nr. 03-1-50 din 01.11.2013, probată prin copia de pe carnetul de muncă. 

Avînd în vedere cele expuse şi în conformitate cu prevederile art.18 din Codul electoral 

nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
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1. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2182 cu privire la atribuirea unui 

mandat de consilier în Consiliul sătesc Ţarigrad, raionul Drochia. 

2. Se restabileşte domnul Tentiuc Victor în funcţia de consilier în Consiliul sătesc 

Ţarigrad, raionul Drochia. 

3. Domnul Conea Victor se restabileşte la poziţia 1 în lista candidaţilor supleanţi la 

funcţia de consilier în Consiliul sătesc Ţarigrad, raionul Drochia, de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Moldova.  

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova” 

 

Președintele ședinței Șt.Urîtu – a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea  proiectului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Volentir – s-a referit la partea descriptivă a proiectului de hotărîre, unde se face referință 

la concluziile Curții Constituționale. A întrebat ce legătură are hotărîrea Curții Constituționale 

cu cazul dat, or, din textul proiectului de hotărîre reiese că noi admitem acest argument care 

este în contradicție cu practica Comisiei. 

Dl Șt. Urîtu – a menționat că însuși dl Tentiuc Victor face referire în cererea sa prealabilă la 

hotărîrea Curții Constituționale. A subliniat că acceptă să se indice în hotărîre că argumentul 

invocat de dl Tentiuc nu are tangență cu esența cauzei. 

Dl A.Volentir – a propus de a omite în întregime acest fragment, pentru că acesta nu este 

principalul pilon pe care se bazează argumentarea. 

Dl Șt.Urîtu – a acceptat propunerea de omitere a alineatului. 

Dl A.Volentir – a subliniat că în partea descriptivă se menționează că „ la 2 august 2013 de 

Primăria Ţarigrad i-a fost înregistrată cererea de demisie a dlui Tentiuc Victor din funcţia de 

director, care însă nu a emis ordinul de eliberare din funcţie. În asemenea împrejurări, 

consecinţele inacţiunilor nu pot fi imputate domnului Tentiuc Victor”. A întrebat raportorul pe 

ce s-a bazat cînd  a ajuns la această concluzie. 

Dl Șt.Urîtu – a răspuns că dl Tentiuc Victor și-a expus voința prin depunerea cererii de demisie. 

Dl A.Volentir – a menționat că, în conformitate cu Codul Muncii al Republicii Moldova, dacă 

persoana a depus cererea de demisie și ea nu a fost soluționată, timp de 2 săptămîni, aceasta 

este obligată să activeze în funcție, iar dacă cererea în acest termen nu a fost soluționată, atunci 

persoana nu mai are obligația de a se prezenta la serviciu.  
Dl A.Simionov – a subliniat că dl Tentiuc Victor nu a primit plăți pentru această perioadă odată 

ce nu a fost semnată dispoziția. 

Dl A.Volentir – a răspuns că în situația dată era cazul de a se adresa în instanța de judecată. 

Totodată, a întrebat cum rămîne cu dispoziţia primarului nr. 03-1-50 din 01.11.2013 prin care a 

fost acceptată demisia din funcţia de director a dlui Tentiuc, cînd a fost depusă cererea de 

demisie și din ce dată începe curgerea termenului.  

Dl Șt.Urîtu – a răspuns că dl Tentiuc Victor și-a exprimat alegerea sa în favoarea mandatului de 

consilier la 2 august 2013, faptul că s-a tergivesat elibererea din funcție nu este din voința dlui 

Tentiuc. 

Dl A. Volentir – a întrebat cînd a fost angajat în funcție dl Tentiuc și cînd a fost înregistrată 

sesizarea la Comisie. A menționat că acest caz este asemănător cu cazul Consiliului raional 

Criuleni.(cazul Racu Constantin) 

Dl Șt.Urîtu – a răspuns că dl Tentiuc a fost angajat la 20 martie 2013, iar sesizarea a fost 

întregistrată la Comisie la 16 iulie 2013. 

Dl A.Volentir – a replicat că în orice caz, incompatibilitatea a durat mai mult de 30 de zile (cel 

puțin între 20.03.2013 și 16.07.2013 ), ceea ce obligă Comisia Electorală Centrală să-i ridice 

mandatul de consilier, așa cum prevede art.8 al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local. 
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Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT  aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2327 a fost aprobată cu votul majorității membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

Președintele ședinței a constatat că ordinea de zi a fost epuizată 

și a declarat ședința închisă. 
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Tel.: 201- 898 
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