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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 158 

al şedinţei extraordinare 

din 13.12. 2013, ora 15.00 

 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dna Svetlana Guțu 
 

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

dl A.Volentir, dl E.Răducan, 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 10 puncte. 

Prședintele ședinței I.Ciocan – a solicitat membrilor să facă propuneri, ca unul din membrii 

Comisiei să semneze hotărîrile ce vor fi aprobate în ședința de astăzi,  în lipsa dlui A.Volentir. 

Dl A.Simionov – a propus ca dna Svetlana Guțu să semneze hotărîrile Comisiei. 
 

Președintele ședinței a supus votului propunerea dnei S.Guțu în calitate de semnatar al 

hotărîrilor. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

Propunerea înaintată a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

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 dizolvarea consiliului electoral de circumscripție.  

Raportor: Iurie Ciocan 

2. Cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea 

referendumului local din 29 decembrie 2013. 
Raportor: Iurie Ciocan 

3. Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești "Promo-

LEX" în vederea monitorizarii referendumului local privind revocarea primarului 

orașului Anenii Noi, raionul Anenii Noi din 29 decembrie 2013. 

Raportor: Iurie Ciocan 

4. Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. 

Raportor: Iurie Ciocan 

5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pleşeni, raionul 

Cantemir. 

Raportor: Iurie Ciocan 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corjova, raionul 

Criuleni. 

Raportor: Iurie Ciocan 
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7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Oniţcani, raionul 

Criuleni. 

Raportor: Iurie Ciocan 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Orhei, raionul 

Orhei. 

Raportor: Iurie Ciocan 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Şoldăneşti 

Raportor: Iurie Ciocan 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Corneşti, raionul 

Ungheni. 

Raportor: Iurie Ciocan 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

Ordinea de zi cu 10  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 Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

dizolvarea consiliului electoral de circumscripție”:  

„Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2081 din 23 iulie 2013 s-a stabilit pentru 

data de 10 noiembrie  2013 desfăşurarea alegerilor locale noi pentru alegerea primarului comunei 

Ucrainca, raionul Căuşeni. 

În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor a fost constituit consiliul electoral de 

circumscripție de nivelul întîi care a îndeplinit şi atribuţiile biroului electoral al secției de votare. 

În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerile locale noi din 

10 noiembrie şi 24 noiembrie 2013, întocmit de  biroul electoral al secției de votare, şi a 

procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării, întocmit de consiliul electoral de 

circumscripție, Comisia Electorală Centrală a totalizat şi a adus la cunoştință publică rezultatele 

finale. 

Judecatoria Căuşeni la data de 4 decembrie curent a confirmat legalitatea alegerilor locale 

noi din 24 noiembrie 2013 şi a validat mandatul primarului ales. 

În temeiul art. 18, 26, 34 şi 135 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Consiliul electoral de circumscripție, constituit în vederea organizării şi desfăşurării 

alegerilor locale noi, va dizolva biroul electoral al secției de votare. 

 2. După dizolvarea biroului electoral al secției de votare,  consiliul electoral îşi încetează 

activitatea şi se consideră dizolvat. 

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. 2341 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 
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2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la 

aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea referendumului local din 29 

decembrie 2013”. A informat membrii Comisiei că se operează anumite completări de rigoare și 

a propus a examina în continuare chestiunile înscrise în ordinea de zi, apoi se va reveni la acest 

subiect. 
 

3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la 

acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești "Promo-LEX" în vederea 

monitorizarii referendumului local privind revocarea primarului orașului Anenii Noi, raionul 

Anenii Noi din 29 decembrie 2013”: 

„Asociaţia obştească „Promo-LEX” a înaintat la Comisia Electorală Centrală un demers 

privind acreditarea a 5 persoane în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea 

referendumului local privind revocarea primarului oraşului Anenii Noi, raionul Anenii Noi din 

29 decembrie 2013. 

Asociaţia obştească „Promo-LEX” este o asociaţie calificată ce se ocupă, conform 

statutului ei, de apărarea drepturilor omului şi a valorilor democratice. 

În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997 şi pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 

acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, 

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

1. Se acreditează în calitate de observatori naţionali 5 persoane (conform listei anexate) din 

partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării referendumului local privind 

revocarea primarului oraşului Anenii Noi, raionul Anenii Noi din 29 decembrie 2013.  

2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii Moldova, 

Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 

acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, 

precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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”. 

Anexă 

                                  la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. __ din 13 decembrie 2013 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX”  

în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea referendumului local privind 

revocarea primarului oraşului Anenii Noi, raionul Anenii Noi  

din 29 decembrie 2013 

 

 Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Seria, numărul 

actului de identitate 

1.  Manole Ion A02112494 

2.  Postica Pavel  A01068514 

3.  Panfil Nicolae A89092711 

4.  Chebeş Cristina A01134939 

5.  Condraţchi Vasile A25138030 



4/11 

 

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. 2342 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus amînarea proiectul de hotărîre pentru ședința viitoare: „ Cu 

privire la aprobarea Avizului asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” . 

 

Președintele ședinței  a propus a se reveni la examinarea chestiunii cu nr. 2 inclusă în ordinea 

de zi. 

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la 

aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea referendumului local din 29 

decembrie 2013”.   

Raportorul I.Ciocan – a atras atenția membrilor Comisiei pe marginea a două schimbări care au 

fost operate în textul Devizului de cheltuieli, menționînd că inițial s-a propus suma de 69 127.26 

mii lei, însă la moment este vorba de 78 472 mii lei, respectiv cu 9 342 mii lei mai mult. Acestea 

sunt cheltuieli care nu au fost luate în calcul, pentru benzină și unitățile de transport - cîte 20 de 

litri benzină, pentru fiecare birou electoral. 

 „În vederea organizării şi desfăşurării referendumului local de revocare a primarului 

oraşului Anenii Noi, raionul Anenii Noi, din data de 29 decembrie 2013 în oraşul Anenii Noi şi 

în conformitate cu art.18 alin. (2) 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 Devizul de cheltuieli în sumă de 69127.26 lei, conform anexei, pentru 

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

raionul Anenii Noi, din data de 29 decembrie 2013. 

2. Direcţia financiar-economică va întocmi şi va prezenta Ministerului Finanţelor planurile 

de finanţare pentru finanţarea consiliului electoral de circumscripţie.  

3. După încheierea referendumului, consiliul electoral va 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. 90 din 19 aprilie 2011. 

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 I.Ciocan a atras atenția pe marginea a două schimbări care au fost operate în 

textul Devizului de cheltuieli, inițial s-a propus  cu 9 mii cheltuieli opentru benzină și unitățile de 

trasnport care nu au fost luate în calcul. 

 

În timpul examinării proiectului de hotărîre, dl E.Răducan s-a alăturat ședinței. 

(membri prezenți – 7). 



5/11 

 

Anexă  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr.     din 13 decembrie 2013  

 

 

DEVIZUL DE CHELTUIELI 

pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului local 

din 29 decembrie 2013 

 

1. Cheltuieli pentru întreţinerea Consiliului electoral de circumscripţie electorală 

orăşenească Anenii Noi nr. 1: 

 

Total, inclusiv:        12188,04 lei  

Art.113.00 „Plata mărfurilor şi serviciilor”        11988,04 lei   

Art.114.01 „Deplasări în interes de serviciu, 

 în interiorul ţării”                                                                                                  200,0 lei 

 

2. Cheltuieli pentru întreţinerea birourilor electorale ale secţiilor de votare 

nr. 1-7 din circumscripţia electorală orăşenească Anenii Noi 

 

Total, inclusiv:        56939.22 lei  

Art.113.00 „Plata mărfurilor şi serviciilor”        56939.22 lei   

 

Total ................................................................................................................      69127.26 lei  

 

 

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 ___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2343 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pleşeni, raionul Cantemir ”: 

„Prin demersul din 26 noiembrie 2013, secretarul Consiliului comunal Pleşeni din raionul 

Cantemir a informat Comisia Electorală Centrală despre decesul consilierului Martinenco 

Serafima aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Totodată, au fost 

transmise şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant. 

Întrucît lista candidaţilor supleanţi ai Partidului Comuniştilor din Republica Moldova s-a epuizat, 

a fost restabilit şirul descrescător, conform căruia cea mai mare valoare numerică îi revine listei 

de candidaţi ai Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

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

consilier în Consiliul comunal Pleşeni îi revine candidatului supleant Zaharia Svetlana de pe lista 

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

20 iunie 2011.  

În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. v), 133 alin. (9) şi (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 
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statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală şi în conformitate cu pct. 20, 26 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 declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Pleşeni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Pleşeni, raionul Cantemir, 

candidatului supleant Zaharia Svetlana 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”.  

 

S-a propus restabilirea șirului descrescător după cum urmează: 

  

Nr. 

d/o 
PCRM PLDM PL PD 

1. 895 253 93 39 

2. 447,5 126,5 46,5 19,5 

3. 298,3 84,3 31 13 

4. 223,75 63,25 23,25 9,75 

5. 179,0 50,6 18,6 7,8 

6. 149,17 42,16 15,5 6,5 

7. 127,85          36,14 13,28 5,57 

8. 111,87 31,62 11,62 4,87 

9. 99,44 28,11 10,33 4,33 

10. 89,5 25,3 9,3 7,9 

11. 81,36 23,0 8,45 3,54 

12. 74,58 21,08 7,75 3,25 

13. 68,85 19,46 7,15 3,0 

 

13 mandate. 

Lista PCRM s-a epuizat după atribuirea unui mandat. 

Şirul restabilit I – 3 septembrie 2013, PLDM (84,3). 

Şirul restabilit II – 2 iulie 2013, PLDM (63,25). 
 

Membrii Comisiei au acceptat propunerea, prin consens. 
 

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 ___1___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2344 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corjova, raionul Criuleni ”: 

„Prin demersul din 9 decembrie 2013, secretarul Consiliului sătesc Corjova raionul 

Criuleni a informat Comisia Electorală Centrală despre decesul consilierului Rebeja Fiodor ales 

pe lista Partidului Liberal. Totodată, au fost transmise şi documentele necesare atribuirii 

mandatului de consilier candidatului supleant. 
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În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de 

consilier în Consiliul sătesc Corjova îi revine candidatului supleant Poalelungi Mihail de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Criuleni din 13 iunie 2011.  

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 pct. 20 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 declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Corjova. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Corjova, raionul Criuleni, 

candidatului supleant Poalelungi Mihail de pe lista Partidului Liberal. 

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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2345 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Oniţcani, raionul Criuleni”: 

„Secretarul Consiliului sătesc Oniţcani, raionul Criuleni, a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Bordian Tamara aleasă pe lista Partidului Democrat 

din Moldova şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant. 

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

mandatul de consilier în Consiliul sătesc Oniţcani îi revine candidatului supleant Cotoman 

Tatiana de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Criuleni din 21 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 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 Bordian Tamara 

aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Oniţcani. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Oniţcani, raionul Criuleni, 

candidatului supleant Cotoman Tatiana de pe lista 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 I.Ciocan – a menționat că motivul indicat în cererea de demisie, a dnei Bordian 

Tamara este „ca să excludă angajarea în funcția de specialist în cadrul Primăriei satului 

Oniţcani”. 
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Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2346 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

8. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Orhei, raionul Orhei”:  

„Secretarul Consiliului orăşenesc Orhei din raionul Orhei a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Boţan Roman ales pe lista Partidului Liberal. Cererea 

a fost depusă la consiliu în data de 22 noiembrie 2013, iar documentele necesare atribuirii 

mandatului de consilier candidatului supleant au parvenit la Comisie în data de 6 decembrie 

2013.     

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

consilier în Consiliul orăşenesc Orhei îi revine candidatului supleant Malai Oleg de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 20 iunie 2011.  

  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 Boţan Roman ales pe 

lista Partidului Liberal în Consiliul orăşenesc Orhei. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Orhei, raionul Orhei, 

candidatului supleant Malai Oleg de pe lista Partidului Liberal. 

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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2347  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

9. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Şoldăneşti”: 

„Prin demersul din 3 decembrie 2013, secretarul Consiliului raional Şoldăneşti a informat 

Comisia Electorală Centrală despre decesul consilierului Ciornîi Pavel ales pe lista Partidului 

Liberal Democrat din Moldova. Totodată, au fost transmise şi documentele necesare atribuirii 

mandatului de consilier candidatului supleant.  



9/11 

 

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

consilier în Consiliul raional Şoldăneşti îi revine candidatului supleant Pavel Nicolai de pe lista 

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

13iunie 2011.  

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 pct. 20 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 declară vacant un mandat de consilier în Consiliul raional Şoldăneşti. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Şoldăneşti, candidatului supleant 

Pavel Nicolai 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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2348  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

10. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Corneşti, raionul Ungheni”: 

„Secretarul Consiliului orăşenesc Corneşti, raionul Ungheni, a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Miron Iurii ales pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

candidatului supleant. 

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

mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Corneşti îi revine candidatului supleant Zglavoc 

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

Judecătoriei Ungheni din 21 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 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 Miron Iurii ales pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul orăşenesc Corneşti. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Corneşti, raionul Ungheni, 

candidatului supleant Zglavoc Dumitru de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Molodva.  

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”. 
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Raportorul I.Ciocan – a menționat că motivul indicat în cererea de demisie a consilierului Miron 

Iurii este „ plecarea peste hotarele țării”. 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2349  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

 

Președintele ședinței a constatat că ordinea de zi a fost epuizată 

 și a declarat ședința închisă. 

 

 

 

Ex.: Maria Sarev 

Tel.: 201- 898 

 

Preşedintele ședinței 

 
                                                  Iurie CIOCAN           

 

Secretarul ședinței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetlana GUȚU 
 


