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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. 228 

al şedinţei ordinare a Comisiei Electorale Centrale 

 

 

1 decembrie 2009  

ora: 16.00 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119   

        

 

       A prezidat:                         Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei 

       Au participat:                     Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei 

                                                  Mihai Buşuleac, membru 

                                                  Victor Kosteţki, membru                                         

                                                  Vasile Gafton, membru 

 

 

 

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

 

 Membrii Iurie Ciocan, Pavel Midrigan, Nicolae Gîrbu şi Valentin Vizant 

lipsesc. 

 

  

AU VOTAT 

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

 

 

Prin consens s-a decis ca membrul Victor Kosteţki să semneze procesul-verbal 

şi hotărîrile adoptate la această şedinţă. 

 

 

Dl Eugeniu Ştirbu supune votului proiectul ordinii de zi. 

 

 

 

AU VOTAT 

Pentru  ____5____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la rezultatele turului doi de scrutin pentru alegerea primarilor satelor 

Lărguţa, raionul Cantemir, şi Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă, desfăşurat la 29 

noiembrie 2009 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

2. Cu privire la rezultatele alegerilor locale noi ale primarilor, desfăşurate în unele 

localităţi la 29 noiembrie 2009 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

3. Cu privire la stabilirea datei turului doi de scrutin pentru alegerea primarilor 

satelor Păpăuţi, raionul Rezina şi Fuzăuca, raionul Şoldăneşti  

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

4. Privind tipărirea şi distribuirea buletinelor de vot la turul doi de scrutin pentru 

alegerea primarilor satelor Păpăuţi, raionul Rezina şi Fuzăuca, raionul 

Şoldăneşti din 13 decembrie 2009 

Raportor: Renata Lapti 

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

desfăşurarea turului doi de scrutin al alegerilor primarilor satelor Păpăuţi, 

raionul Rezina şi Fuzăuca, raionul Şoldăneşti din 13 decembrie 2009 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

6. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Săiţi, raionul 

Căuşeni  

Raportor: Renata Lapti 

7. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Dancu, 

raionul Hînceşti  

Raportor: Renata Lapti 

8. Cu privire la eliberare din funcţie 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

 

 

1. Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei – În conformitate cu art. 134 din 

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

prin hotărîrea nr. 3005 din 17 noiembrie 2009 a fixat data de 29 noiembrie 2009 

pentru desfăşurarea turului doi de scrutin pentru alegerea primarilor satelor Lărguţa, 

raionul Cantemir, şi Ştefăneşti, raionul Stefan Vodă.  

În buletinul de vot pentru alegerea primarului satului Lărguţa, raionul Cantemir, 

au fost incluşi 2 concurenţi electorali: Tarnovschi Dumitru din partea Partidului 

Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” şi Nistor Teodosia din partea Partidului 

Politic „Partidul Liberal”.   

În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la turul doi de 

scrutin pentru alegerea primarului satului Lărguţa, întocmit de biroul electoral al 

secţiei de votare nr. 28, şi a procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la 

turul doi de scrutin pentru alegerea primarului, întocmit de Consiliul electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti Lărguţa nr. 16, s-a constatat: 

în listele electorale au fost incluşi 2025 alegători, la votare au participat 814 

alegători sau 40,19 la sută, au fost declarate nevalabile 15 buletine de vot, numărul de 
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voturi valabil exprimate constituie 799. Pentru efectuarea alegerilor la funcţia de 

primar în circumscripţia electorală sătească Lărguţa nr. 16, consiliul electoral a primit 

2001 buletine de vot. Nu au fost utilizate 1187 buletine de vot. 

Candidaţii la funcţia de primar: Tarnovschi Dumitru din partea Partidului 

Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” a obţinut 524 voturi valabil exprimate şi 

Nistor Teodosia din partea Partidului Politic „Partidul Liberal” 275 voturi valabil 

exprimate. 

În buletinul de vot pentru alegerea primarului satului Ştefăneşti, raionul Ştefan 

Vodă, au fost incluşi 2 concurenţi electorali: Qatrawi Erselia din partea Partidului 

Popular Creştin Democrat şi Lichi Ion din partea Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.    

În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la turul doi de 

scrutin pentru alegerea primarului satului Ştefăneşti, întocmit de biroul electoral al 

secţiei de votare nr. 26 şi a procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la 

turul doi de scrutin pentru alegerea primarului, întocmit de Consiliul electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti Ştefăneşti nr. 20, s-a constatat: 

în listele electorale au fost incluşi 945 alegători, la votare au participat 475 

alegători sau 50,26 la sută, au fost declarate nevalabile 15 buletine de vot, numărul de 

voturi valabil exprimate constituie 460. Pentru efectuarea alegerilor la funcţia de 

primar în circumscripţia electorală sătească Ştefăneşti nr. 20, consiliul electoral a 

primit 912 buletine de vot. Nu au fost utilizate 437 buletine de vot.  

Candidaţii la funcţia de primar: Qatrawi Erselia din partea Partidului Popular 

Creştin Democrat  a obţinut 270 voturi valabil exprimate şi Lichi Ion din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova 190 voturi valabil exprimate. 

În conformitate cu art. 18, 26, 60, 132 şi 134 din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

1.  Se ia act de rezultatele turului doi de scrutin pentru alegerea primarilor 

satelor Lărguţa, raionul Cantemir, şi Ştefăneşti, raionul Stefan Vodă, desfăşurat la 29 

noiembrie 2009. 

2.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

AU VOTAT 

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

 

 

  2. Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei – În conformitate cu art. 139 

din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 2936 din 29 

septembrie curent a fixat data de 29 noiembrie 2009 pentru alegerile noi ale primarilor 

satelor Moara de Piatră, raionul Drochia, Brînzeni, raionul Edineţ, Păpăuţi, raionul 

Rezina, Fuzăuca, raionul Şoldăneşti şi comunei Regina Maria, raionul Soroca.  

Pentru alegerea primarului satului Moara de Piatră, raionul Drochia, în buletinul 

de vot au fost incluşi 6 concurenţi electorali: 5 din partea Partidului Democrat din 

Moldova, Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Partidului Popular Creştin 

Democrat, Partidului Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”, Partidului Politic 

„Partidul Liberal Democrat din Moldova” şi un candidat independent. 
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În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea 

primarului satului Moara de Piatră,  întocmit de biroul electoral al secţiei de votare nr. 

25, şi a procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarului, 

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

15, s-a constatat:  

în listele electorale au fost incluşi 1065 alegători, la votare au participat 637 

alegători sau 59,81 la sută, au fost declarate nevalabile 7 buletine de vot, numărul de 

voturi valabil exprimate constituie 630. Pentru efectuarea alegerilor la funcţia de 

primar în circumscripţia electorală sătească Moara de Piatră nr. 15, consiliul electoral 

a primit 1053 buletine de vot. Nu au fost utilizate 416 buletine de vot.  
Candidaţii la funcţia de primar: Capacinscaia Feodora din partea Partidului 

Democrat din Moldova a obţinut 44 voturi, Burdeniuc Ion din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova – 117 voturi, Cebotari Vasile din partea 

Partidului Popular Creştin Democrat – 42 voturi, Bejenaru Valentina din partea 

Partidului Politic „Partidul Liberal Democrat din Moldova” – 349 voturi, Gnaciuc 

Natalia din partea Partidului Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” – 24 voturi, 

Macovei Victor, candidat independent – 54 voturi valabil exprimate.  

În temeiul art.134 alin. (1) din Codul electoral, dna Bejenaru Valentina din 

partea Partidului Politic „Partidul Liberal Democrat din Moldova” se consideră aleasă 

primar al satului.  

Pentru alegerea primarului satului Brînzeni, raionul Edineţ, în buletinul de vot 

au fost incluşi 5 concurenţi electorali: 3 din partea Partidului Democrat din Moldova, 

Partidului Politic „Partidul Liberal Democrat din Moldova”, Partidului Politic 

„Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” şi 2 candidaţi independenţi. 

În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea 

primarului satului Brînzeni, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare nr. 21, şi a 

procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarului, 

întocmit de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Brînzeni nr. 8, s-a 

constatat:  

în listele electorale au fost incluşi 1146 alegători, la votare au participat 654 

alegători sau 57,06 la sută, au fost declarate nevalabile 13 buletine de vot, numărul de 

voturi valabil exprimate constituie 641. Pentru efectuarea alegerilor la funcţia de 

primar în circumscripţia electorală sătească Brînzeni nr. 8, consiliul electoral a primit 

1133 buletine de vot. Nu au fost utilizate 479 buletine de vot.  
Candidaţii la funcţia de primar: Cibotaroşi Liviu din partea Partidului Democrat 

din Moldova a obţinut 381 voturi, Nistor Mihail, candidat independent – 24 voturi, 

Cheibaş Eugeniu din partea Partidului Politic „Partidul Liberal Democrat din 

Moldova” – 119 voturi, Botnaru Anatolie din partea Partidului Politic „Alianţa 

MOLDOVA NOASTRĂ” – 16 voturi, Bodiu Nicolae, candidat independent – 101 

voturi valabil exprimate. 

În temeiul art.134 alin. (1) din Codul electoral, dl Cibotaroşi Liviu din partea 

Partidului Democrat din Moldova se consideră ales primar al satului.  

Pentru alegerea primarului satului Păpăuţi, raionul Rezina, în buletinul de vot 

au fost incluşi 6 concurenţi electorali: 5 din partea Partidului Social Democrat, 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Partidului Democrat din Moldova, 

Partidului Politic „Partidul Liberal”, Partidului Politic „Alianţa MOLDOVA 

NOASTRĂ” şi un candidat independent. 
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În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea 

primarului satului Păpăuţi, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare nr. 28, şi a 

procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarului, 

întocmit de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Păpăuţi nr.17,  s-a 

constatat:  

în listele electorale au fost incluşi 1080 alegători, la votare au participat 557 

alegători sau 51,57 la sută, au fost declarate nevalabile 4 buletine de vot, numărul de 

voturi valabil exprimate constituie 553. Pentru efectuarea alegerilor la funcţia de 

primar în circumscripţia electorală sătească Păpăuţi nr.17, consiliul electoral a primit 

1042 buletine de vot. Nu au fost utilizate 485 buletine de vot.  
Candidaţii la funcţia de primar: Stoler Oleg din partea Partidului Social 

Democrat a obţinut 199 voturi, Pînzari Zinaida din partea Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova – 93 voturi, Gheorghiţa Igor din partea Partidului Democrat din 

Moldova –  46 voturi, Balan Ludmila, candidat independent – 47 voturi, Leşan Victor 

din partea Partidului Politic „Partidul Liberal” – 158 voturi, Dolghier Pavel din partea 

Partidului Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” – 10 voturi valabil exprimate.  

Conform art. 134 alin. (2) din Codul electoral, candidaţii Stoler Oleg din partea  

Partidului Social Democrat şi Leşan Victor din partea Partidului Politic „Partidul 

Liberal” vor fi incluşi în buletinul de vot la al doilea tur de scrutin. 

Pentru alegerea primarului comunei Regina Maria, raionul Soroca, în buletinul 

de vot au fost incluşi 2 concurenţi electorali: un candidat din partea Partidului Politic 

„Partidul Liberal Democrat din Moldova” şi un candidat independent. 

În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea 

primarului comunei Regina Maria, întocmite de birourile electorale ale secţiilor de 

votare nr.47 şi 48, şi a procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la 

alegerea primarului, întocmit de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale 

comunale Regina Maria nr.9, s-a constatat:  

în listele electorale au fost incluşi 539 alegători, la votare au participat 432 

alegători sau 80,14 la sută, numărul de voturi valabil exprimate constituie 432. Pentru 

efectuarea alegerilor la funcţia de primar în circumscripţia electorală Regina Maria 

nr.9, consiliul electoral a primit 528 buletine de vot. Nu au fost utilizate 96 buletine de 

vot.  
Candidaţii la funcţia de primar: Tăbîrţă Vasile, candidat independent, a obţinut 

156 voturi, Nastas Oleg din partea Partidului Politic „Partidul Liberal Democrat din 

Moldova” – 276 voturi valabil exprimate.  

În temeiul art.134 alin. (1) din Codul electoral, dl Nastas Oleg din partea 

Partidului Politic „Partidul Liberal Democrat din Moldova” se consideră ales primar al 

comunei.  

Pentru alegerea primarului satului Fuzăuca, raionul Şoldăneşti, în buletinul de 

vot au fost incluşi 3 concurenţi electorali: 2 din partea Partidului Politic „Partidul 

Liberal Democrat din Moldova”, Partidului Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” 

şi un candidat independent. 

În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea 

primarului satului Fuzăuca, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare nr.19, şi a 

procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarului, 

întocmit de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Fuzăuca nr.9,  s-a 

constatat:  
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în listele electorale au fost incluşi 614 alegători, la votare au participat 373 

alegători sau 60,74 la sută, a fost declarat nevalabil 1 buletin de vot, numărul de voturi 

valabil exprimate constituie 372. Pentru efectuarea alegerilor la funcţia de primar în 

circumscripţia electorală Fuzăuca nr.9, consiliul electoral a primit 595 buletine de vot. 

Nu au fost utilizate 222 buletine de vot.  
Candidaţii la funcţia de primar: Traci Anatolii din partea Partidului Politic 

„Partidul Liberal Democrat din Moldova” a obţinut 88 voturi, Botnari Oleg din partea 

Partidului Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” – 137 voturi şi Tcaci Sava, 

candidat independent, – 147 voturi valabil exprimate.  

Conform art. 134 alin. (2) din Codul electoral, candidaţii Tcaci Sava, candidat 

independent, şi Botnari Oleg din partea Partidului Politic „Alianţa MOLDOVA 

NOASTRĂ” vor fi incluşi în buletinul de vot la al doilea tur de scrutin. 

  În conformitate cu art. 18, 26, 60, 132 şi 134 din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

  1. Se ia act de rezultatele alegerilor noi ale primarilor satelor Moara de Piatră, 

raionul Drochia, Brînzeni, raionul Edineţ, Păpăuţi, raionul Rezina, Fuzăuca, raionul 

Şoldăneşti şi comunei Regina Maria, raionul Soroca. 

  2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

AU VOTAT 

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

 

 

3. Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei - Avînd în vedere că la 

alegerile locale noi din 29 noiembrie 2009 în satele Păpăuţi, raionul Rezina, şi 

Fuzăuca, raionul Şoldăneşti, nici un candidat pentru funcţia de primar nu a întrunit 

mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate ale alegătorilor care au 

participat la votare şi în conformitate cu art. 18, 26 şi 134 din Codul electoral nr. 

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

 

1. Se stabileşte pentru data de 13 decembrie 2009 turul doi de scrutin pentru 

alegerea primarilor satelor Păpăuţi, raionul Rezina, şi Fuzăuca, raionul Şoldăneşti, 

cu doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de 

scrutin.  

2. Se prelungeşte termenul degrevării de la locul de muncă permanent al 

preşedintelui Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Păpăuţi, dna 

Ceban Margareta, şi preşedintelui Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Fuzăuca, dna Fruntaş Maria, pentru perioada 1 decembrie – 14 decembrie 

2009, inclusiv. 

 Consiliile electorale ale circumscripţiilor electorale săteşti Păpăuţi şi Fuzăuca 

vor prelungi termenul pentru care a fost angajată o persoană în aparatul consiliilor 

respective  pentru perioada 1 decembrie – 14 decembrie 2009, inclusiv.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____5_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 
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4. Dna Renata Lapti, vicepreşedinte al Comisiei - În conformitate cu art. 18, 26 

şi 49 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

 1. Buletinele de vot la turul doi de scrutin pentru alegerea primarilor satelor 

Păpăuţi, raionul Rezina şi Fuzăuca, raionul Şoldăneşti se tipăresc în număr de 1649 

ex., dintre care în limba de stat 1154 ex. şi 495 ex. în limba rusă, conform numărului 

de alegători incluşi în listele electorale. 

2. Buletinele de vot tipărite se vor distribui consiliilor electorale de nivelul întîi, 

după cum urmează: 
  

Circumscripţia electorală 
Numărul de 

alegători 

Total 

buletine 

solicitate 

În limba de 

stat 

În limba 

rusă 

sătească Păpăuţi nr. 17, 

raionul Rezina 

1054 1054 1054 - 

sătească Fuzăuca nr. 9, 

raionul Şoldăneşti 

595 595 100 495 

Total  1649 1649 1154 495 
 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

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

 

 

5. Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei - În legătură cu organizarea şi 

desfăşurarea turului doi de scrutin al alegerilor primarilor satelor Păpăuţi, raionul 

Rezina, şi Fuzăuca, raionul Şoldăneşti, din 13 decembrie 2009, şi în conformitate cu 

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

Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se aprobă Devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea turului 

doi de scrutin al alegerilor primarilor satelor Păpăuţi, raionul Rezina, şi Fuzăuca, 

raionul Şoldăneşti, din 13 decembrie 2009 în sumă de 18000 lei. 

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

planurile de finanţare în vederea finanţării consiliilor electorale respective. 

3. După încheierea alegerilor, consiliile electorale de circumscripţie vor 

prezenta Comisiei Electorale Centrale un raport asupra gestionării mijloacelor 

financiare alocate, conform Instrucţiunii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor 

pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, aprobată prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr.397 din 14 decembrie 2006, dar nu mai tîrziu de 24 decembrie 

2009. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____5_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 
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6. Dna Renata Lapti, vicepreşedinte al Comisiei - Conform art.5 alin.(2) 

lit.(f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 

alin. (1) lit.(d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 

publică locală, Consiliul sătesc Săiţi, prin deciziile nr. 11/5-1 şi 11/5-2 din 29 

octombrie 2009, a ridicat, la cerere, mandatele de consilier deţinute de dnele Baliţchi 

Aculina şi Neculcea Viorelia, alese 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 Săiţi revin dnelor Grigorenco Nina 

şi Teajco Ecaterina, candidaţi supleanţi pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Căuşeni din 13 iunie 2007. La atribuirea 

mandatelor s-a ţinut cont de adeverinţele primăriei satului Săiţi privind aflarea peste 

hotarele ţării a dlui Vreme Oleg şi dnei Gluh Galina, candidaţi supleanţi pe lista 

Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”.     
 

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 a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Săiţi. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Săiţi, raionul Căuşeni, 

dnelor Grigorenco Nina şi Teajco Ecaterina, candidaţi supleanţi pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”, actualmente Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA 

NOASTRĂ”.    

 

AU VOTAT 

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

 

 

7. Dna Renata Lapti, vicepreşedinte al Comisiei – Conform art.5 alin.(2) lit.(f) 

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

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

locală, Consiliul sătesc Dancu, prin decizia nr. 08/11-6 din 9 octombrie 2009, a 

ridicat, la cerere, mandatul de consilier deţinut de dl Grigoreţ Hariton, 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 Dancu revine dlui Guştei Toma, 

candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată 

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

ţinut cont de declaraţiile dlor Nivereanschii Vasile şi Granici Aureliu, candidaţi 

supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, prin care refuză 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

dlui Guştei Toma, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

 

 

AU VOTAT 

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

 

 

8. Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei – La Comisie a parvenit o cerere 

privind demisia din funcţie a dnei Axenia Artemii. În temeiul cererii depuse şi în 

conformitate cu art. 18 şi 23 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

art. 42 alin. (3), art. 65 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public, Comisia Electorală Centrală propune: 

1. Se acceptă demisia doamnei Artemii Axenia din funcţia de şef al aparatului 

Comisei Electorale Centrale de la data de 31 decembrie 2009. 

2. Direcţia financiară şi audit va asigura achitarea plăţilor ce se cuvin doamnei 

Artemii Axenia, inclusiv a indemnizaţiei unice în proporţie de 50 % din salariul 

funcţiei pentru anii compleţi de activitate în serviciul public stabiliţi în baza hotărîrii 

Comisiei pentru stabilirea vechimii în muncă, conform legislaţiei în vigoare.  

3. Persoana responsabilă de cadre va elibera doamnei Artemii Axenia carnetul 

de muncă. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

AU LUAT CUVÎNTUL:  

 

Dl Vasile Gafton – consider că în hotărîre trebuie să se menţioneze pentru cîţi 

ani compleţi de activitate în serviciul public se acordă indemnizaţia unică dnei A. 

Artemii. 

Dna Ludmila Bîrsa, consultant, Direcţia Juridică şi relaţii cu publicul – conform 

calculelor efectuate, dna A. Artemii are 27 de ani compleţi de activitate în serviciul 

public.   

Dna Elizaveta Oţel, şef, Direcţia financiară şi audit – nu sunt de acord să 

menţionăm aceasta în hotărîre pentru că nu se cunosc la sigur cîţi ani compleţi de 

activitate are dna A. Artemii în serviciul public. Propun următoarea formulare a pct. 2 

din hotărîre: „Direcţia finaciară şi audit va asigura achitarea plăţilor conform 

legislaţiei în vigoare, inclusiv a indemnizaţiei unice în proporţie de 50 % din salariul 

funcţiei pentru anii compleţi de activitate în serviciul public.” Pentru a clarifica cîţi ani 

compleţi de activitate sunt ne vom adresa Ministerului Economiei. În baza scrisorii 

oficiale de la Ministerul Economiei se vor efectua calculele necesare achitării plăţii. 

Dna Renata Lapti – sunt careva dubii în această privinţă? 
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Dna Elizaveta Oţel, şef, Direcţia financiară şi audit – cînd dna A. Artemii a fost 

angajată la Comisia Electorală Centrală, dumneaei deja atinsese vîrsta de pensionare. 

Există nişte chestiuni în legislaţie pe care nu le putem ignora. 

 

Dl Pavel Midrigan a intrat în sală. 

  

Dl Vasile Gafton – atunci aşteptăm răspunsul Ministerului Economiei ca să 

putem menţiona în hotărîre cîţi ani compleţi de activitate în serviciul public are dna A. 

Artemii. 

Dna Axenia Artemii, şef, Aparatul CEC – cînd am atins vîrsta de pensionare nu 

am solicitat indemnizaţia unică, deoarece m-am angajat din nou la Comisie. 

Dl Mihai Buşuleac – trebuie să existe o Comisie care să calculeze vechimea de 

muncă în serviciul public. Totuşi trebuie să existe o hotărîre a unei astfel de comisii 

care să stabilească această vechime, dar să nu aruncăm responsabilităţile pe seama 

Ministerului Economiei. Propun amînarea acestui proiect de hotărîre, iar între timp 

vom primi răspuns de la minister, stabilindu-se vechimea în muncă în serviciul public.  

 

Dl Eugeniu Ştirbu propune spre votare amînarea proiectului de hotărîre pentru o 

şedinţă ulterioară.   

 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

 

Dl Eugeniu Ştirbu anunţă închisă şedinţa. 

 

 

 

 

Preşedintele                                                                         

Comisiei Electorale Centrale                                                       Eugeniu ŞTIRBU 

 

 

Membrul                                                            

Comisiei Electorale Centrale                  Victor KOSTEŢKI 
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