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REPUBLICA MOLDOVA 

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

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

PROCES-VERBAL nr. 220 

al şedinţei extraordinare a Comisiei Electorale Centrale 

 

 

7 octombrie 2009  

ora: 16.00 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119   

        

 

       A prezidat:                         Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei 

       Au participat:                     Iurie Ciocan, secretarul Comisiei 

                                                  Mihai Buşuleac, membru 

                                                  Victor Kosteţki, membru                                         

                                                  Vasile Gafton, membru 

 

 

 

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

 

 Vicepreşedintele Renata Lapti şi membrii Pavel Midrigan, Nicolae Gîrbu şi 

Valentin Vizant lipsesc. 

  

AU VOTAT 

Pentru  ____5____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

Dl Iurie Ciocan – vă comunic că în privinţa cazului Valentin Dubceac, referitor 

la ridicarea mandatului de consilier, Consiliul raional Hînceşti urmează să se 

întrunească într-o şedinţă pentru rectificarea numelui, iar decizia va fi prezentată la 

CEC,  după care se va putea adopta o hotărîre în acest sens. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu supune votului proiectul ordinii de zi. 

 

 

AU VOTAT 

Pentru  ____5____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la degrevarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie 

de nivelul întîi pentru efectuarea alegerilor locale noi din 15 noiembrie 2009 
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Raportor: Iurie Ciocan 

2. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Călăraşi 

Raportor: Iurie Ciocan 

 

 

 1. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – În temeiul art. 18, 26 alin.(1) lit. 

m) şi art.32 alin.(4) din Codul electoral nr.1381–XIII din 21 noiembrie 1997, în 

conformitate cu hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2944 din 2 octombrie 2009  

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

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

personal al aparatelor consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul întîi pentru 

efectuarea alegerilor noi din 15 noiembrie 2009” şi în baza propunerilor înaintate de 

consiliile electorale de circumscripţie de nivelul întîi, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se degrevează, cu începere de la data de 8 octombrie pînă la 16 noiembrie  

2009 inclusiv, de la locul de muncă permanent pe perioada activităţii în componenţa 

consiliilor electorale, constituite pentru efectuarea  alegerilor locale noi din 15 

noiembrie 2009, următorii membri:  

 Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Lărguţa nr. 16, raionul 

Cantemir: 

  Dima Maria – preşedinte. 

 Consiliului electoral al  circumscripţiei electorale săteşti Semionovca nr. 18, 

raionul Ştefan Vodă: 

  Mihneva Olga – preşedinte. 

 Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Ştefăneşti nr. 20, raionul 

Ştefan Vodă: 

  Guţu Natalia  – secretar. 

2. Consiliile electorale de circumscripţie vor angaja cîte o persoană în aparatul 

său de lucru, responsabilă de evidenţa mijloacelor financiare alocate şi prezentarea 

raportului financiar asupra gestionării acestora începînd cu 8 octombrie pînă la 16 

noiembrie 2009 inclusiv. 

  3.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____5____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

 

  2. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Conform art. 5 alin. (2) lit. g) din 

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

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

Consiliul raional Călăraşi, prin decizia nr. 03/25 din 18 septembrie 2009, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Brîli Vasile, în legătură cu decesul acestuia, 

ales din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit 

vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

 În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Călăraşi revine dnei Godovaniuc 

Elena, candidat supleant pe lista  Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 
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confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 14 iunie 2007. La atribuirea 

mandatului s-a ţinut cont de declaraţia dlui Chitoroagă Ion, candidat supleant pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, prin care refuză mandatul de 

consilier.             

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Călăraşi, dnei 

Godovaniuc Elena, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____5_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

Diverse. 

 

Dl Iurie Ciocan a informat despre parvenirea unui demers din partea unui grup 

de consilieri din satul Vorniceni, r. Străşeni referitor la organizarea alegerilor locale 

anticipate în această localitate, deoarece primarul Gh. Ionel nu-şi exercită atribuţiile 

de serviciu din februarie curent.  

Dl Vasile Gafton a remarcat că CEC nu trebuie să se implice din punct de 

vedere juridic, pentru că primarul a revenit la locul de muncă. 

 

Prin consens s-a decis să se răspundă printr-o scrisoare acestor consilieri. 

 

 

 

Dl Eugeniu Ştirbu anunţă închisă şedinţa. 

 

 

 

Preşedintele                                                                         

Comisiei Electorale Centrale                                        Eugeniu ŞTIRBU 

 

 

Secretarul                                                                

Comisiei Electorale Centrale     Iurie CIOCAN  

 

 
 

 

 

 

 

 
Ex: Natalia Pătrunjel 

Tel: 57-89-90 


