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PROCES-VERBAL 

21.10.08_____ nr. 140 
              mun. Chişinău  
 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 

Ora: 16.00 

     

 

Preşedinte: Eugeniu Ştirbu  

 

Vicepreşedinte: Renata Lapti 

 

Secretar: Iurie Ciocan 

                                            

Membri:          Pavel Midrigan 

 Nicolae Gîrbu  

 Valentin Vizant  

 Mihai Buşuleac 

 

Lipsesc: Victor Kosteţki /absenţă motivată/ 

 Vasile Gafton /absenţă motivată/ 

 

Dna Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei, s-a alăturat şedinţei în timpul 

dezbaterilor efectuate asupra primei chestiuni de pe ordinea de zi, iar dl Pavel 

Midrigan, membrul Comisiei – la începutul discuţiei proiectului ordinii de zi. 

 

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

 

AU VOTAT 

Pentru  ____5_____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

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

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Valentin Vizant – propun să fie exclusă chestiunea nr. 16 din ordinea de 

zi. 
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Dl Nicolae Gîrbu – deoarece sînt raportorul acestei chestiuni, cer să fie 

argumentată excluderea ei de pe ordinea de zi. 

Dl Valentin Vizant – am studiat proiectul de hotărîre şi consider că acesta nu 

ţine de competenţa Comisiei Electorale Centrale, ci a consiliului local conform art. 

24 alin. (3) din Legea privind administraţia publică locală. Evident că, din start 

trebuie de evitat asemenea situaţii. Dacă există o situaţie de conflict aceasta trebuie 

soluţionată pe cale judiciară şi nu înţeleg de ce chestiunea a fost inclusă pe ordinea 

de zi. 

Dl Nicolae Gîrbu – Direcţia Teritorială Control Administrativ recunoaşte că 

este decizia Consiliului raional Leova privind ridicarea mandatului, prin semnătură, 

prin faptul că ei solicită abrogarea deciziei nr. 9.17 din 19 iunie 2008. Comisia şi-a 

asumat competenţa considerînd ilegală decizia respectivă. M-am conformat 

hotărîrii CEC, avînd în vedere că aceasta a fost adoptată cu majoritatea voturilor. 

De aceea, se propune chestiunea în cauză să fie pusă pe ordinea de zi, căci ţine 

anume de competenţa Comisiei. Ridicaţi, dle Vizant, art. 12 din Legea privind 

administraţia publică locală care face trimitere la Legea privind statutul alesului 

local în care scrie expres că, statutul juridic al alesului local se reglementează prin 

Legea privind statutul alesului local. Desigur, sînt nişte divergenţe între Legea 

privind administraţia publică locală şi Legea privind statutul alesului local. Însă, 

există şi Legea privind actele legislative în care este stipulat că, în cazul unor 

divergenţe între două norme - una cu caracter general, iar alta cu caracter special 

cum este Legea privind administraţia publică locală şi Legea privind statutul 

alesului local se aplică legea specială. Deci, trebuie de pus în aplicare legea 

specială. Partidul „Alianţa Moldova Noastră” din nou a depus o cerere la instanţa 

de judecată care este pusă pe rol. Această problemă va fi examinată şi sînt încrezut 

că hotărîrea CEC va fi abrogată. Mai mult, astăzi mi-au sunat colegii din Leova 

care au vrut să se deplaseze aici cu două autobuze de cetăţeni, deoarece aici este o 

situaţie analoagă cu cea din Buţeni. În art. 39 din Constituţia Republicii Moldova 

scrie expres că, cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a participa la 

administrarea treburilor publice nemijlocit, precum şi prin reprezentanţii lor. Este şi 

hotărîrea instanţei de judecată Leova. Acest consilier nu trebuie să cerşească 

drepturile sale, căci a fost, deja, ales. Prin acţiunea CEC, încălcăm drepturile nu 

numai a consilierului supleant care a fost, deja, ales, dar şi ale alegătorului din 

teritoriu. Au trecut, deja, 10 luni de cînd n-am soluţionat această problemă. 

Dl Eugeniu Ştirbu – într-adevăr, ieri, luni am vorbit cu dumneavoastră. De 

asemenea, am vorbit cu dna Lupu, şeful Direcţiei teritoriale control administrativ 

Hînceşti şi am solicitat de la dumneaei o informaţia asupra situaţiei create.Vreau să 

vă familiarizaţi cu această notă informativă care explică de ce s-a primit acest caz, 

ca să nu fie dubii, căci ei au dreptul la control administrativ în teriroriu şi nu CEC. 

A fost sau n-a fost o asemenea decizie? Studiaţi această notă informativă şi atunci 

decidem cum procedăm în continuare. Propun chestiunea nr. 16 să rămînă în ordinea 

de zi, căci a fost respectată modalitatea de depunere a materialelor de către membrii 

CEC. Dacă proiectul de hotărîre propus a fost înregistrat în anticameră de ce să nu fie 

pus în discuţie la momentul potrivit. De asemenea, propun de adăugat la ordinea de 

zi compartimentul „Diverse” în care vor fi prezentate două proiecte de scrisori cu  



 3 

titlu de informare care se referă la chestiunea în cauză şi va fi expusă informaţia 

dlui Ciocan privind deplasarea la Madrid, inclusiv alte momente ce ţin de Ziua 

Tînărului Alegător.  

Dl Iurie Ciocan – vreau să-l întreb pe dl raportor dacă există hotărîrea 

Consiliului raional Leova privind declararea mandatului vacant? În aparatul 

Comisiei o asemenea decizie nu există. Informez Comisia că, setul de materiale nu 

este complet. Proiectul este pregătit la iniţiativa membrului CEC, dar baza acestui 

proiect lipseşte, căci nu există o decizie legală a Consiliului raional Leova prin care 

mandatul să fie declarat vacant conform Legii privind administraţia publică locală 

şi Legii privind statutul alesului local. În cazul dat, nu există conflicte între aceste 

două legi. Avem răspunsul parvenit de la dna Lupu în care se confirmă că o 

asemenea decizie nu există. Deci, cum putem pune în dezbatere un proiect de 

hotărîre care nu are temei juridic? Propun chestiunea nr. 16 să fie exclusă din 

ordinea de zi. 

Dl Eugeniu Ştirbu – stimaţi colegi, propun totuşi chestiunea să fie inclusă pe 

ordinea de zi, să ajungem la aceasta la momentul respectiv.  

Dl Valentin Vizant – aceasta nu ţine de competenţa Comisiei şi, în asemenea 

caz, Comisia îşi depăşeşte atribuţiile, cu atît mai mult, că este vorba şi de un proces 

de judecată, să nu apară un confuz. 

Dl Eugeniu Ştirbu – vreau să menţionez că există Instrucţiunea cu privire la 

atribuirea mandatelor de consilier în consiliile raionale, orăşeneşti (municipale), de 

sector şi săteşti (comunale) modificată prin hotărîrea CEC nr. 528 din 24 aprilie 

2007 în care sînt incluse toate cerinţele ce ţin de documentele prezentate Comisiei 

pentru a fi ridicat şi atribuit un mandat de consilier. Repet, acesta este un proiect de 

hotărîre şi consider să nu-l excludem din ordinea de zi, ci îl discutăm cînd ajungem 

la chestiunea respectivă. 

Dl Iurie Ciocan – dacă menţinem proiectul în ordinea de zi şi ajungem la 

chestiunea nr. 16 atunci va trebui să supunem votului acest proiect de hotărîre. 

Dacă votăm „contra” aceasta ar însemna că proiectul este insuficient, dar acesta ca 

proiect nu există. Fiind responsabil de pregătirea materialelor pentru şedinţă anunţ 

membrii Comisiei că proiectul respectiv nu corespunde cerinţelor legii. Este un 

proiect scris de către dl Gîrbu, membrul CEC, care exprimă o anumită doleanţă, dar 

din punctul de vedere juridic acesta nu corespunde cerinţelor, deoarece nu există 

decizia Consiliului raional Leova. Mai mult, există informaţia parvenită de la dna 

Lupu, şef, Direcţia teritorială control administrativ Hînceşti, care confirmă că o 

asemenea decizie, „de jure”, nu există.  

Dl Eugeniu Ştirbu – revenim la Regulamentul cu privire la activitatea 

Comisiei Electorale Centrale, care prevede că fiecare membru are dreptul să 

prezinte, să propună proiecte de hotărîri, iar dreptul de a le accepta ori nu le 

aparţine. Consideram că dacă supunem discuţiilor proiectul înaintat de dl Gîrbu, în 

cadrul dezbaterilor, argumentam faptul că nu a fost respectată legislaţia în vigoare. 

Dl Pavel Midrigan – oricare hotărîre a Comisiei poate fi contestată în instanţa 

de judecată şi nu exclud că, poate să apară întrebarea privind prezenţa tuturor 

materialelor care, după cum am înţeles, nu sînt în volum complet. Consider că 

trebuie să fim mai echidistanţi. Există modalitatea de atribuire a mandatului 
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conform actelor normative în vigoare. Din puctul de vedere juridic, chestiunea 

respectivă nu este pregătită pentru a iniţia o discuţie asupra acesteea şi a lua o 

hotărîre adecvată în conformitate cu legislaţia în vigoare. Din acest considerent, 

susţin opinia de a exclude de pe ordinea de zi chestiunea în cauză. 

Dl Nicolae Gîrbu – anume că se propune o variantă legală. În baza art. 12 din 

Legea privind administraţia publică locală, Legea privind statutul alesului local, 

Legea privind actele legislative, Constituţia Republicii Moldova  nu este necesitatea 

adoptării unei decizii privind ridicarea mandatului de consilier. 

Dl Iurie Ciocan – unde este scris în art. 12 din Legea privind administraţia 

publică locală că nu este necesară decizia consiliului?   

Dl Nicolae Gîrbu - Legea privind administraţia publică locală face trimitere 

la Legea privind statutul alesului local. Într-adevăr, Legea privind administraţia 

publică locală prevede că, în caz  de deces al consilierului, mandutul se declară 

vacant de consiliul respectiv. 

Dl Iurie Ciocan – vă rog, să citiţi integral art. 24 alin. (3) din Legea privind 

administraţia publică locală. 

Dl Nicolae Gîrbu – citez: „În caz de deces al consilierului, mandatul acestuia 

se declară vacant de consiliul respectiv”. 

Dl Iurie Ciocan – atît, altceva în acest articol nu se menţionează.  

Dl Nicolae Gîrbu – nu neg faptul celor citite. Art. 5 alin. (2) din Legea cu 

privire la statutul alesului local  la care face trimitere art. 12 din Legea privind 

administraţia publică locală stipulează că, mandatul consilierului încetează înainte 

de termen în caz de absenţă, încălcarea Constituţiei, incompatibilitate ş. a. m. d., iar 

alin. (3) al aceluiaşi articol prevede că „în cazurile prevăzut la alin. (2) lit. a)-d) şi f) 

din prezentul articol, mandatul consilierului se ridică de către consiliul respectiv”. 

Deci, legiuitorul nu prevede necesitatea ridicării mandatului de consilier de către 

consiliu în caz de deces, căci este certificatul de deces. Totodată, în astfel de situaţii 

există Legea privind actele legislative în care, conform art. 6 alin. (3) „Actul 

legislativ special cuprinde norme juridice aplicabile în exclusivitate unor categorii 

de raporturi sociale sau subiecte strict determinate prin derogare de la regula 

generală. În caz de divergenţă între o normă a actului legislativ general şi o normă a 

actului legislativ special cu aceeaşi forţă juridică, se aplică norma actului legislativ 

special”. Adică, în cazul dat se aplică Legea privind statutul alesului local. 

 Dl Eugeniu Ştirbu – de ce consideraţi că în situaţia respectivă trebuie de 

aplicat anume Legea privind statutul alesului local şi nu Legea privind 

administraţia publică locală în care, anume, art. 24 alin. (3) clar prevede că, „în caz 

de deces al consilierului, mandatul acestuia se declară vacant de consiliul 

respectiv”?  

 Dl Nicolae Gîrbu – dle preşedinte, nu neg cele menţionate de dumneavoastră, 

dar şi Legea privind statutul alesului local expres prevede competenţele consiliului 

şi în asemenea situaţii se aplică Legea privind actele legislative. Avem scrisoarea 

pe care o respectă şi parlamentarii noştri în care, este scris expres că Legea privind 

administraţia publică locală este o lege generală, iar Legea privind statutul alesului 

local - lege specială. Mai mult, art. 12 din Legea privind administraţia publică 

locală face trimitere, pentru a ne consulta, la Legea privind statutul alesului local. 
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Dl Eugeniu Ştirbu – tocmai , doar ca să ne consultăm şi nu de a-l lua drept 

bază căci, ca temei este Legea privind administraţia publică locală. 

Dl Mihai Buşuleac – consider că, cele discutate pînă acum trebuiau puse în 

dezbatere atunci cînd se ajungea la chestiunea nr. 16. Avem ordinea de zi semnată 

de către secretarul Comisiei. Luăm ca baza lista întrebărilor şi dacă una din acestea 

se propune a fi exclusă, se votează respectiv. Din cele discutate devine clar că nici 

o hotărîre nu va fi adoptată pe această problemă. Propun să votăm: lăsăm ori  

excludem de pe ordinea de zi chestiunea în cauză. 

Dl Pavel Midrigan – vreau numai să concretizez că, nu-i nici o divergenţă, ci 

sînt doi termeni diferiţi: „ridică”, adică revocă, şi „declară” - atuci cînd e vorba de 

deces. 

Dl Eugeniu Ştirbu – vreau să concretizez că, conform pct. 37 din 

Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, „ordinea de zi 

se aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei, de regulă, cu 24 ore înainte de 

începerea şedinţei ordinare”, a fost plasată pe site-ul oficial al CEC în termenele 

stabilite. De asemenea, conform pct. 39 „proiectul ordinii de zi se întocmeşte la 

propunerea preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului sau a membrilor 

Comisiei…” ceea ce s-a şi făcut. 

Dl Iurie Ciocan – conform legii am acceptat să fie inclus în ordinea de zi 

proiectul de hotărîre propus de dl Gîrbu, dar dumnealui, pînă la şedinţă, trebuia să 

prezinte materialele care stau la baza acestuia însă, documentele care ar confirma 

acest proiect sînt incomplete. De aceea, a şi apărut propunerea ca proiectul 

respectiv să fie exclus din ordinea de zi. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supun votului ordinea de zi cu menţinerea chestiunii nr. 

16. 

 

AU VOTAT 

Pentru  ____2___,  Contra ____3___, S-au abţinut ___1_____ 

 

 Dl Eugeniu Ştirbu – propun de a include în ordinea de zi compartimentul 

„Diverse” pentru a informa membrii Comisiei despre scrisorile care au fost 

întocmite: una în adresa Direcţiei Teritoriale Control Administrativ Hînceşti şi alta 

– Parlamentului Republicii Moldova. Proiectele de scrisori vor fi repartizate 

membrilor Comisiei. De asemenea, la „Diverse”  va fi prezentată informaţia 

secretarului Comisiei referitoare la sesiunea Forumului Consiliului Europei pentru 

viitorul democraţiei desfăşurată la Madrid (Spania). 

 Dl Nicolae Gîrbu – propun la „Diverse” să includem problema privind 

Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale şi anume, de ce 

la şedinţa de astăzi nu s-a inclus în ordinea de zi proiectul de hotărîre privind 

modificarea acestuia? 

 Dl Eugeniu Ştirbu – pot să vă răspund acum. De la Parlament am primit o 

informaţie că în Codul electoral vor fi careva modificări. 

 Dl Nicolae Gîrbu – la „Diverse” aşi aborda problema cu privire la utilizarea 

resurselor CEC contrar destinaţiei. De asemenea, am întrebări ce ţin de listele 

electorale. 
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 Dl Eugeniu Ştirbu – supun votului proiectul ordinii de zi cu includerea 

compartimentului „Diverse” şi excluderea pct. 16 din proiect. 

  

AU VOTAT 

Pentru  ____6___,  Contra ____0___, S-au abţinut ___0_____ 

 

 
ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la stabilirea datei desfăşurării referendumului local privind 

revocarea primarului satului Hansca, raionul Ialoveni 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

2. Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor 

de organizare şi desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului 

satului Hansca, raionul Ialoveni din 23 noiembrie 2008 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

3. Cu privire la constituirea circumscripţiei electorale săteşti Hansca, raionul 

Ialoveni 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

4. Cu privire la iniţierea procedurii de validare a mandatului de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

5. Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a dlui 

Mungiu Andrei, preşedinte al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Plop-Ştiubei nr. 10/21, raionul Căuşeni  

Raportor: Renata Lapti 

6.  Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a dnei 

Gherman Emilia, preşedinte al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Răuţel nr. 17/29, raionul Făleşti 

Raportor: Renata Lapti 

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

desfăşurarea alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2006 

Raportor: Elizaveta Oţel 

8. Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Arhivei 

Comisiei Electorale Centrale 

Raportor: Renata Lapti 

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

raionul Anenii Noi 

Raportor: Iurie Ciocan 

10. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul comunal 

Calfa, raionul Anenii Noi 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Maximovca, raionul Anenii Noi 

Raportor: Iurie Ciocan 
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12. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal 

Ciobalaccia, raionul Cantemir 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Cîietu, raionul Cantemir 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Drochia 

Raportor: Iurie Ciocan 

15.  Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional 

Leova 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Soltăneşti, raionul Nisporeni 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Cosăuţi, raionul Soroca 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Şeptelici, raionul Soroca 

Raportor: Iurie Ciocan 

19.  Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc 

Tvardiţa, raionul Taraclia 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Ghiliceni, raionul Teleneşti 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Dezghingea, UTA Găgăuzia 

Raportor: Iurie Ciocan 

     22. Diverse 

 

1. S-A AUDIAT:  

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei – Consiliul sătesc Hansca, raionul 

Ialoveni, conform art. 180 lit. a) din Codul electoral, prin decizia nr. 3/4 din 11 

septembrie 2008, a iniţiat referendumul local privind revocarea dlui Vicol Mihail 

din funcţia de primar al satului. 

La şedinţa consiliului sătesc din 9 octombrie 2008, conform art. 186 din Codul 

electoral, s-a adoptat decizia nr. 4/2 privind desfăşurarea referendumului local 

pentru revocarea dlui Vicol Mihail din funcţia de primar al satului. 

La 15 octombrie 2008 Consiliul sătesc Hansca a depus la Comisia Electorală 

Centrală documentele respective, solicitînd stabilirea datei referendumului local. 

Examinînd materialele prezentate, Comisia Electorală Centrală consideră că  

acestea corespund prevederilor Codului electoral. 
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AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

 Dl Nicolae Gîrbu – ne încadrăm în termenele stabilite conform Codului 

electoral? 

 Dl Eugeniu Ştirbu – da, data stabilită pentru desfăşurarea referendumului se 

încadrează în termenele stabilite de Codul electoral. La 6 martie 2009 expiră 

mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova şi, respectiv cele 120 de 

zile calculate începînd cu 23 noiembrie 2008 se integrează în termenele stabilite 

conform Codului electoral . 

 Dl Mihai Buşuleac – dle preşedinte, conform art. 176 alin. (2) din Codul 

electoral referendumul local nu poate avea loc „cu 120 de zile înainte şi cu 120 de 

zile după ziua desfăşurării în acelaşi teritoriu a oricărui tip de alegeri sau 

referendum”, inclusiv parlamentare, adică 120 de zile pînă la alegerile parlamentare 

nu poate fi, dar dacă acesta se fixează la 7 sau 10 martie atunci nu ne încadrăm. 

Pînă la 23 martie sînt 120 de zile, iar mandatul de deputat expiră la 6 martie, reiese 

că, puţin, nu ne încadrăm în termenele stabilite. 

 Dl Nicolae Gîrbu – sînt de acord cu dl Buşuleac. Am rezerve la aceasta - ne 

vom încadra în cadrul legal? Consider că, odată ce mandatul de deputat expiră la 6 

martie 2009 nu ne încadrăm în termenele stabilite. 

 Dl Iurie Ciocan – reieşind din faptul că, au fost întrunite cerinţele Codului 

electoral, există decizia consiliului respectiv putem să ne asumăm responsabilitatea 

să stabilim data acestui referendum. 

Dl Eugeniu Ştirbu – dle  Buşuleac, insistaţi să supunem votului propunerea 

dumneavoastră?  

Dl Mihai Buşuleac – am o temere că, dacă accept acest proiect de hotărîre nu 

sînt sigur că voi vota corect. 

Dl Pavel Midrigan – propun, să reieşim din situaţia reală şi să votăm 

prezentul proiect de hotărîre. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul de hotărîre în varianta iniţială. 

  

S-A HOTĂRÎT: 

În  conformitate cu art. 18, 26, 179 şi 186 din Codul electoral nr.1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Stabileşte  data de 23 noiembrie 2008 ziua desfăşurării referendumului local 

privind revocarea dlui Vicol Mihail din funcţia de primar al satului Hansca, raionul 

Ialoveni. 

2. Primăria satului Hansca, în termen de 3 zile, va aduce la cunoştinţă publică 

prezenta hotărîre şi va întocmi, conform art. 192 din Codul electoral, listele de 

cetăţeni care au dreptul de a participa la referendumul local. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____5_____, Contra ____1_____, S-au abţinut _____1___ 

 
 

2. S-A AUDIAT:  
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Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei – în scopul executării hotărîrii 

Comisiei Electorale Centrale „Cu privire la stabilirea datei desfăşurării 

referendumului local privind revocarea primarului satului Hansca, raionul Ialoveni” 

şi în conformitate cu prevederile Codului electoral se propune spre aprobare 

Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a 

referendumului local.  

 

S-A HOTĂRÎT: 

Întru executarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1910 din 21 

octombrie 2008 „Cu privire la stabilirea datei desfăşurării referendumului local 

privind revocarea primarului satului Hansca, raionul Ialoveni” şi în conformitate cu 

art. 18 şi 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 

Electorală Centrală: 

1. Aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare 

şi desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului satului Hansca, 

raionul Ialoveni din 23 noiembrie 2008 (se anexează). 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

Pentru ___6_____, Contra ____1____, S-au abţinut _____0_____ 

 

3. S-A AUDIAT: 

 Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei – Comisia Electorală Centrală, prin 

hotărîrea anterior adoptată, a stabilit data de 23 noiembrie 2008 pentru desfăşurarea 

referendumului local privind revocarea primarului satului Hansca, raionul Ialoveni. 

Se propune de a fi constituită circumscripţia electorală sătească Hansca, raionul 

Ialoveni în limitele hotarului circumscripţiei electorale care cuprinde teritoriul 

unităţii administrativ-teritoriale, prevăzut de Legea nr.764-XV din 27 decembrie 

2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 1910 din 21 octombrie 2008, a 

stabilit data de 23 noiembrie 2008 pentru desfăşurarea referendumului local privind 

revocarea primarului satului Hansca, raionul Ialoveni.  

În conformitate cu art. 18, 26 şi 187 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:  

1. Constituie circumscripţia electorală sătească Hansca, raionul Ialoveni 

pentru referendumul local din 23 noiembrie 2008 privind revocarea primarului 

satului Hansca.  

2. Hotarul circumscripţiei electorale cuprinde teritoriul unităţii administrativ-

teritoriale, prevăzut de Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind 

organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

3.    Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 
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AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____0____, S-au abţinut _____1_____ 

 

4. S-A AUDIAT: 

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei - Parlamentul Republicii Moldova, 

prin Hotărîrea nr. 190/XVI din 25 septembrie 2008, în temeiul art. 69 alin. (2) din 

Constituţia Republicii Moldova şi art. 2 alin. (8) din Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 

1994 despre statutul deputatului în Parlament, a luat act de cererea de demisie a 

doamnei deputat în Parlament Adriana Chiriac, aleasă din partea Partidului Popular 

Creştin Democrat şi a declarat vacant un mandat de deputat în Parlament care 

aparţine formaţiunii nominalizate. 

 La 9 octombrie 2008 fracţiunea parlamentară a Partidului Popular Creştin 

Democrat a depus la Comisia Electorală Centrală un demers privind iniţierea 

procedurii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

atribuit dnei Eugenia Stîrcea, candidat supleant pe lista formaţiunii sus-menţionate, 

confirmată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 980 din 11 martie 2005. 

 Atribuirea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

corespunde prevederilor art. 88 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997.                  

  

S-A HOTĂRÎT: 

În conformitate cu art. 62 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 88 alin. 

(4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 

Centrală: 

1. Ia act de vacanţa unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova atribuit Partidului Popular Creştin Democrat. 

2. Propune Curţii Constituţionale să o declare aleasă în calitate de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dna Eugenia Stîrcea, 

născută în anul 1959, domiciliată în municipiul Chişinău, consultant, Direcţia 

generală educaţie, tineret şi sport, municipiul Chişinău, cetăţean al Republicii 

Moldova, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat.  

 

AU VOTAT 

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

 

5. S-A AUDIAT: 

 Dna Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei – în localitatea Plop-Ştiubei, 

raionul Căuşeni pe data de 16 noiembrie 2008 urmeză a fi desfăşurate alegeri noi. 

În legătură cu aceasta se propune a fi degrevat de atribuţiile de la locul de muncă 

permanent dl Mungiu Andrei, preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale săteşti Plop-Ştiubei începînd cu 7 octombrie pînă la 18 noiembrie 2008 

inclusiv. Totodată, Consiliul electoral urmează să angajeze în aparatul consiliului 

electoral o persoană începînd cu 22 octombrie pînă la 18 noiembrie 2008 inclusiv. 

 

S-A HOTĂRÎT: 
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       În temeiul art. 26 alin. (1) lit. m) şi art. 32 alin. (4) din Codul electoral 

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

          1. Degrevează de atribuţiile de la locul de muncă permanent pentru 

desfăşurarea alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2008 dl Mungiu Andrei, 

preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Plop-

Ştiubei nr. 10/21, raionul Căuşeni, începînd cu 7 octombrie pînă la 18 noiembrie 

2008 inclusiv, conform hotărîrii Comisiei Electorale Centrale  nr. 1900 din 6 

octombrie 2008. 

2. Consiliul electoral va angaja în aparatul consiliului electoral o persoană 

începînd cu 22 octombrie pînă la 18 noiembrie 2008 inclusiv. 

3.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 
 

AU VOTAT 

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

 

6. S-A AUDIAT: 

 Dna Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei – în satul Răuţel, raionul Făleşti 

pe data de 16 noiembrie 2008 urmeză a fi desfăşurate alegeri noi. În legătură cu 

aceasta se propune a fi degrevată de atribuţiile de la locul de muncă permanent dna 

Gherman Emilia, preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Răuţel începînd cu 7 octombrie pînă la 18 noiembrie 2008 inclusiv. 

Totodată, Consiliul electoral urmează să angajeze în aparatul consiliului electoral o 

persoană începînd cu 22 octombrie pînă la 18 noiembrie 2008 inclusiv. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 În temeiul art. 26 alin. (1) lit. m) şi art. 32 alin. (4) din Codul electoral 

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

          1. Degrevează de atribuţiile de la locul de muncă permanent pentru 

desfăşurarea alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2008 dna Gherman Emilia, 

preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Răuţel nr. 

17/29, raionul Făleşti, începînd cu 7 octombrie pînă la 18 noiembrie 2008 

inclusiv, conform hotărîrii Comisiei Electorale Centrale  nr. 1901 din 6 

octombrie 2008. 

2. Consiliul electoral va angaja în aparatul consiliului electoral o persoană 

începînd cu 22 octombrie pînă la 18 noiembrie 2008 inclusiv. 

3.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

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

 

7. S-A AUDIAT: 

Dna Elizaveta Oţel, şef, direcţia financiară şi audit - întru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2008 ale primarului satului 
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Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni şi ale primarului satului Răuţel, raionul Făleşti se 

propune spre aprobare proiectul de hotărîre privind devizul de cheltuieli pentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor în localităţile menţionate. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

În legătură cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi din 16 

noiembrie 2008 ale primarului satului Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni şi ale 

primarului satului Răuţel, raionul Făleşti şi în conformitate cu art. 18 şi 35 din 

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

1. Aprobă Devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2008 în sumă de 30402 lei, după cum 

urmează: 
Cheltuieli pentru întreţinerea Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale săteşti Plop-Ştiubei nr.10/21, raionul Căuşeni – 14433 lei, inclusiv: 

Art.111.00 „Retribuirea muncii” 9908 lei 

Art.112.00 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” 2378 lei 

Art.116.00 „Prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală”

 297 lei 

Art.113.00 „Plata mărfurilor şi serviciilor” 1450 lei 

Art.114.00 „Deplasări în interes de serviciu”  400 lei 

 

Cheltuieli pentru întreţinerea Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale săteşti Răuţel nr.17/29, raionul Făleşti – 15969 lei, inclusiv: 

Art.111.00 „Retribuirea muncii” 10606 lei 

Art.112.00 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” 2545 lei 

Art.116.00 „Prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală”

 318 lei 

Art.113.00 „Plata mărfurilor şi serviciilor” 1900 lei 

Art.114.00 „Deplasări în interes de serviciu”  600 lei 

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

Finanţelor planurile de finanţare în vederea finanţării organelor electorale 

respective. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Devizul de cheltuieli 

pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi 

din 16 noiembrie 2008  

 

1. Cheltuieli pentru întreţinerea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Plop-Ştiubei nr.10/21, raionul Căuşeni 

Art. 111.00 „Retribuirea muncii”……………………………………………….

 9908 lei 

membri  degrevaţi:  

1 pers. x 4310 lei ((2286+2327+2370)
*
 x 1,25 : 62 zile (III,IV,V) x 4310 lei 

x 0,712 (coef. = 62/87 din lunile III,IV,V) x 43 zile) 

membri nedegrevaţi: 
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8 pers. x 349 lei ((2286+2327+2370)/3 x 15%): 2792 lei 

aparat de lucru 

1 pers. x 2806 lei ((2286+2327+2370) x 1,25 : 66 zile (III,IV,V) x 2806 lei 

x 0,712 (coef. = 62/87 din lunile III,IV,V) x 28 zile) 

Art.112.00 „Contribuţii de  asigurări sociale de stat obligatorii” ……………. 

 2378 lei 

9908 lei x 24 % = 2378 lei 

Art.116.00 „Prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală”……………

 297 lei 

9908 lei x 3 % = 297 lei 

Art.113.00 „Plata mărfurilor şi serviciilor” total: …………………………….. 1 

450 lei  

inclusiv: 

alin.03 – rechizite de birou şi gospodărie 400 lei 

alin.13 – benzină (70 litri – 620 km, la 15 lei/litru)  

           Plop-Ştiubei – Căuşeni: 4 rute x 2 (tur-retur) – 15 km x 4 x 2 

                    Plop-Ştiubei – Chişinău: 2 rute x 2(tur-retur) – 100 km x 2 x 2 1050 lei 

În ziua alegerilor – 100 km ( deplasare cu urna mobilă şi prezentarea  

materialelor instanţelor de judecată) 

Art.114.00 „Deplasări în interes de serviciu” …………………………………..

 400 lei 

alin.01 – „deplasări în interiorul ţării”  400 lei 

Total pentru Consiliul electoral al circumscripţiei electorale  

săteşti Plop-Ştiubei nr.10/21, raionul Căuşeni ……………………… 14 433 lei 

 

2. Cheltuieli pentru întreţinerea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Răuţel nr.17/29, raionul Făleşti 

Art. 111.00 „Retribuirea muncii”……………………………………………….

 10606 lei 

membri  degrevaţi:  

1 pers. x 4310 lei ((2286+2327+2370) x 1,25 : 62 zile (III,IV,V) x 4310 lei 

x 0,712 (coef. = 62/87 din lunile III,IV,V) x 43 zile) 

membri nedegrevaţi: 

10 pers. x 349 lei ((2286+2327+2370)/3 x 15%): 3 490 lei 

aparat de lucru 

1 pers. x 2806 lei ((2286+2327+2370) x 1,25 : 66 zile (III,IV,V) x 2806 lei 

x 0,712 (coef. = 62/87 din lunile III,IV,V) x 28 zile) 

Art.112.00 „Contribuţii de  asigurări sociale de stat obligatorii” ……………. 

 2545 lei 

10606 lei x 24 % = 2545 lei 

Art.116.00 „Prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală”……………

 318 lei 

10606 lei x 3 % = 318 lei 

Art.113.00 „Plata mărfurilor şi serviciilor” total: …………………………….. 1 

900 lei  
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inclusiv: 

alin.03 – rechizite de birou şi gospodărie 400 lei 

alin.13 – benzină (100 litri – 900 km, la 15 lei/litru) 

           Răuţel – Făleşti: 4 rute x 2 (tur-retur) – 30 km x 4 x 2 

                    Răuţel – Chişinău: 2 rute x 2(tur-retur) – 140 km x 2 x 2 1500 lei 

În ziua alegerilor – 100 km ( deplasare cu urna mobilă şi prezentarea  

materialelor instanţelor de judecată) 

Art.114.00 „Deplasări în interes de serviciu” …………………………………..

 600 lei 

alin.01 – „deplasări în interiorul ţării”  600 lei 

Total pentru Consiliul electoral al circumscripţiei electorale  

săteşti Răuţel nr.17/29, raionul Făleşti ……………………..………… 15 969 lei 

Total cheltuieli ………………………………………………………. 30 402 lei 

 

AU VOTAT 

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

 

8. S-A AUDIAT: 

Dna Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei - în conformitate cu art. 18, 22 

lit. c) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 11 din 

Regulamentul Fondului arhivistic de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

352 din 27 mai 1992, art. 22 şi 65 din Legea Nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind 

actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice 

centrale şi locale, Comisia Electorală Centrală propune spre aprobare proiectul de 

hotărîre ce ţine de Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Arhivei 

Comisiei Electorale Centrale şi abrogarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea arhivei Comisiei Electorale Centrale aprobat prin Hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 410 din 22 iulie 1998. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 Dl Iurie Ciocan – stimaţi colegi, data trecută proiectul Regulamentului a fost 

distribuit membrilor Comisiei şi, dacă sînt careva propuneri asupra acestuia să le 

punem în dezbatere pe compartimente. 

 Dl Mihai Buşuleac – care-i necesitatea abrogării Regulamentului aprobat de 

Comisie în 1998 şi aprobarea altuia? 

 Dl Iurie Ciocan – Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova a 

elaborat un Regulament-tip adoptat de către Guvernul Republicii Moldova şi, în 

cazul dat, se impune necesitatea de a-l aduce în concordanţă cu cerinţele acestuia. 

 Dl Mihai Buşuleac, – propun, la pct. 23 din Regulament sintagma „doar cu 

permisiunea preşedintelui Comisiei Electorale Centrale” să fie substituită cu  „în 

conformitate cu legislaţia în vigoare”. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul de hotărîre luîndu-se în 

considerare propunerea înaintată. 
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S-A HOTĂRÎT: 

 În conformitate cu art. 18, 22 lit. c) din Codul electoral nr. 1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, pct. 11 din Regulamentul Fondului arhivistic de stat, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 27 mai 1992, art. 22 şi 65 din 

Legea Nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului 

şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale,  Comisia 

Electorală Centrală: 

1. Aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Arhivei 

Comisiei Electorale Centrale (se anexează). 

2. Abrogă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea arhivei 

Comisiei Electorale Centrale aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 410 din 22 iulie 1998. 

 

AU VOTAT 

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

 

Dl Valentin Vizant, membrul Comisiei, părăseşte sala de şedinţe. 

 

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 Bulboaca, prin decizia nr. 11/01 din 11 septembrie 2008, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Gramma Marian, în legătură cu decesul 

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

vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca revine dnei Popescu 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 12 iunie 2007. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

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

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

Anenii Noi dnei Popescu Elena, candidat supleant pe lista Partidului Social-

Democrat din Moldova, actualmente Partidul Social Democrat.  

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

10. 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. 
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d) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul comunal Calfa, prin deciziile nr. 5/9 din 29 noiembrie 2007 şi 12/6 

din 20 iunie 2008, a ridicat, la cerere, mandatele de consilier deţinute de dna Morari 

Elena şi dl Manoli Sergiu, aleşi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier atribuite formaţiunii 

nominalizate. 

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Calfa revin dlui Ganu Igor şi 

dnei Certan Liuba, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 12 iunie 

2007. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia dnei Costeţchi Elena, 

candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 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 comunal Calfa.  

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Calfa, raionul Anenii 

Noi dlui Ganu Igor şi dnei Certan Liuba, candidaţi supleanţi pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova.  

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, 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 Maximovca, prin decizia nr. 06/04-04 din 29 august 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Dobrovolscaia Tatiana, la cerere, 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 sătesc Maximovca revine dlui Bragari 

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

hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 12 iunie 2007.       

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

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

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

Anenii Noi dlui Bragari Victor, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din 

Moldova.  
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AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

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

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

Consiliul comunal Ciobalaccia, prin decizia nr. 04/01-XXIV din 30 septembrie 

2008, a declarat vacant mandatul de consilier deţinut de Adamiţă Nicolae, 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 Ciobalaccia revine dlui Filip 

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

prin încheierea Judecătoriei Cantemir din 24 septembrie 2008. La atribuirea 

mandatului s-a ţinut cont de declaraţia dlui Papanaga Victor, 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 

Ciobalaccia. 

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

Cantemir dlui Filip Sava, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”.  

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, 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 comunal Cîietu, prin decizia nr. 05/07-XXIV din 20 august 2008, 

a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Olteanu Nicolai, 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 Cîietu revine dlui Şendrea 

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

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

ţinut cont de declaraţia dlui Tanurcov Vladimir, candidat supleant pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”, prin care refuză mandatul de consilier.             
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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 Cîietu. 

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

Cantemir dlui Şendrea Nicolae, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, 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) lit. 

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

locală, Consiliul raional Drochia, prin decizia nr. 7/14 din 29 septembrie 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Marcu Oleg, 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 Drochia revine dlui Manole 

Valeriu, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, 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: 

1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul raional Drochia. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Drochia dlui Manole 

Valeriu, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

15. 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 raional Leova, prin decizia nr. 11.18 din 25 septembrie 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Munteanu Viorica (şef, Direcţia 

învăţămînt, tineret şi sport), 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 Leova revine dnei Beleuţă 

Maria, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, confirmată 
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prin hotărîrea Judecătoriei Leova din 15 iunie 2007. La atribuirea mandatului s-a 

ţinut cont de declaraţia dlui Tipa Aurel, candidat supleant pe lista Partidului 

Popular Creştin Democrat, prin care refuză mandatul de consilier.      

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

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

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Leova dnei Beleuţă 

Maria, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

16. 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 Soltăneşti, prin decizia nr. 03/5 din 3 septembrie 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Tatarov Vadim, 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 sătesc Soltăneşti revine dlui Postu 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 14 iunie 2007.   

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

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

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

Nisporeni dlui Postu Dumitru, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

17. 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, art. 24 alin. (3) din 

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

Consiliul comunal Cosăuţi, prin decizia nr. 4/1 din 4 septembrie 2008, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Cristal Vasilii, în legătură cu decesul 
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acestuia, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Cosăuţi revine dlui Todiraş 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Soroca 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 comunal Cosăuţi. 

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

Soroca dlui Todiraş Valeriu, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

18. 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, art. 24 alin. (3) din 

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

Consiliul sătesc Şeptelici, prin decizia nr. 4/4 din 19 septembrie 2008, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Andrieş Valerii, în legătură cu decesul 

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

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Şeptelici revine dlui Popilevschi 

Valentin, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Soroca 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 Şeptelici. 

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

Soroca dlui Popilevschi Valentin, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

19. 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 sătesc Tvardiţa, prin deciziile nr. 3/22 şi nr. 3/23 din 26 septembrie 

2008, a ridicat, la cerere, mandatele de consilier deţinute de dna Parmacli Prascovia şi 

dl Cara Gheorghii, aleşi pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. Astfel, au 

devenit vacante două mandate de consilier atribuite formaţiunii nominalizate.  

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

mandatele de consilier în Consiliul sătesc Tvardiţa revin dlor Pascov Ivan şi Dimov 

Gheorghii, candidaţi supleanţi pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Taraclia din 14 iunie 2007.  

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

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

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Tvardiţa, raionul Taraclia 

dlor Pascov Ivan şi Dimov Gheorghii, candidaţi supleanţi pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, 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 comunal Ghiliceni, prin decizia nr. 5/14 din 6 octombrie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dna Andronic Svetlana, 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 Ghiliceni revine dnei Codreanu Tatiana, 

candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Teleneşti 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 comunal Ghiliceni. 

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

Teleneşti dnei Codreanu Tatiana, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

21. 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) 
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din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 

Consiliul sătesc Dezghingea, prin decizia nr. 13 din 29 august 2008, a ridicat mandatul 

de consilier deţinut de dl Neagu Fiodor, 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 Dezghingea revine dlui Cînalî Nicolai, 

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

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 Dezghingea. 

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

Găgăuzia dlui Cînalî Nicolai, candidat supleant pe lista Blocului electoral „PATRIA-

РОДИНА–РАВНОПРАВИЕ”. 

 

22. S-A AUDIAT: 

  Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei, a relatat despre vizita de lucru efectuată la 

Madrid (Spania) în legătură cu participarea la sesiunea Forumului Consiliului Europei 

pentru Viitorul Democraţiei (raportul se anexează). 

  Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei a informat că, Consiliul Europei în 

cooperare cu Comisia de la Veneţia şi Comisia Electorală Centrală din Republica 

Moldova organizează seminarul „Probleme electorale în atenţia Comisiei Electorale 

Centrale din Republica Moldova” care va avea loc pe data de 30 octombrie curent. 

   Preşedintele Comisiei a menţionat că, în republică a demarat Ziua Tînărului 

Alegător. Comisia a întocmit graficul desfăşurării Zilei Tînărului Alegător. Dl Eugeniu 

Ştirbu s-a adresat către membrii Comisiei în vederea participării active a acestora la 

măsurile planificate de Ziua Tînărului Alegător. 

  De asemenea, preşedintele Comisiei, a distribuit membrilor Comisiei două 

proiecte de scrisori cu titlu de informare adresate, respectiv Parlamentului Republicii 

Moldova şi Direcţiei teritoriale control administrativ Hînceşti. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – anunţă închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

Preşedintele                                                         

Comisiei Electorale Centrale      Eugeniu ŞTIRBU 

 

Secretarul                                                                   

Comisiei Electorale Centrale     Iurie CIOCAN  
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