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           COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

           A REPUBLICII MOLDOVA 
str.Vasile Alecsandri nr.119, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova 

tel. (+373 22)  251-451, fax (+373 22)  234-047 

www.cec.md, e-mail: info@cec.md 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 111 

al şedinţei extraordinare  

din 04.12.2012, ora 16.00       

        

Membri prezenţi: 8 

Membri absenţi: 1 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

 

La începutul şedinţei preşedintele de şedinţă a verificat cvorumul, a constatat 

prezenţa a 7 membri ai Comisiei (lipsesc dl Şt. Creangă şi dl V. Gafton), conform listei 

de înregistrare care se anexează la prezentul proces-verbal (după examinarea primei 

chestiuni de pe ordinea de zi, dl V. Gafton s-a alăturat celorlalţi membri), a declarat 

şedinţa deschisă publicului interesat. Şedinţa este deliberativă. 

Nu au fost înaintate propuneri de modificare sau completare a ordinii de zi. 

Preşedintele şedinţei a propus spre aprobare proiectul ordinii de zi şi examinarea 

subiectelor înscrise în aceasta. 

 

 

ORDINEA DE ZI: 

   

1. Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1525 din 27 

noiembrie 2012 „Cu privire la delegarea preşedintelui Comisiei Electorale Centrale 

Iurie Ciocan la Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă” 

Raportor: Andrei Volentir 

2. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Andruşul de Jos, 

raionul Cahul 

Raportor: Eduard Răducan 

3. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Luceşti, raionul 

Cahul 

Raportor: Eduard Răducan 

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

Cahul 

Raportor: Eduard Răducan 

5. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Meleşeni, 

raionul Călăraşi 

Raportor: Ştefan Creangă (a raportat V. Gafton) 

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

Căuşeni  

Raportor: Alexandru Simionov 
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7. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Hîrtop, 

raionul Cimişlia 

Raportor: Eduard Răducan 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Batîr, raionul 

Cimişlia 

Raportor: Eduard Răducan 

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

Raportor: Ştefan Creangă (a raportat V. Gafton) 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gordineşti, 

raionul Rezina 

Raportor: Ştefan Creangă (a raportat V. Gafton) 

11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Trifeşti, raionul 

Rezina 

Raportor: Ştefan Creangă (a raportat V. Gafton) 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Sîngerei, 

raionul Sîngerei 

Raportor: Eduard Răducan (a raportat V. Moţarschi) 

13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Găleşti, 

raionul Străşeni 

Raportor: Svetlana Guţu 

14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni 

Raportor: Alexandru Simionov 

15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negurenii 

Vechi, raionul Ungheni 

Raportor: Alexandru Simionov 

16. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zagarancea, 

raionul Ungheni 

Raportor: Alexandru Simionov 

  

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

Proiectul a fost acceptat cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

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

 

1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a dat citire proiectului de hotărîre „Cu privire la 

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1525 din 27 noiembrie 2012 „Cu 

privire la delegarea preşedintelui Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan la Sankt-

Petersburg, Federaţia Rusă”.  

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

   

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 
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În conformitate cu art. 18 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 5 ianuarie 2012,  

 

1. Se modifică hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1525 din 27 noiembrie 

2012 „Cu privire la delegarea preşedintelui Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan la 

Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă”, după cum urmează: 

- în titlul hotărîrii, cuvintele „preşedintelui Comisiei Electorale Centrale Iurie 

Ciocan” se substituie prin cuvintele „vicepreşedintelui Comisiei Electorale Centrale 

Ştefan Urîtu”; 

- la pct. 1,  cuvintele „Iurie Ciocan, preşedintele” se substituie prin cuvintele 

„Ştefan Urîtu, vicepreşedintele”; 

- la pct. 2, cuvintele „Iurie Ciocan” se substituie prin cuvintele „Ştefan Urîtu”. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.              

 

Hotărîrea nr. 1560 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a dat citire proiectului de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Andruşul de Jos, raionul Cahul”: 

“Consiliul sătesc Andruşul de Jos, prin decizia nr. 11/1 din 12 octombrie 2012, a 

ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Pralea Ilie, ales 

pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier 

atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Andruşul de Jos îi revine candidatului 

supleant Moga Petru de pe lista Partidului Democrat din  Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Cahul din 27 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de 

declaraţiile candidaţilor supleanţi Voicu Natalia, Pralea Ştefan, Tverdohlebov Petru şi 

Raru Florea de pe lista Partidului Democrat din Moldova, prin care aceştia refuză 

mandatul de consilier.  

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

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

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

Jos.  

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Andruşul de Jos, raionul 

Cahul, candidatului supleant Moga Petru 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”. 

 

După ce proiectul a fost audiat, dl V. Gafton a intrat în sala de şedinţe (membri prezenţi – 

8).  

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă a supus 

votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1561 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a dat citire proiectului de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Luceşti, raionul Cahul”, după care a solicitat 

aprobarea proiectului prezentat: 

“Consiliul sătesc Luceşti, prin decizia nr. 07/5 din 31 octombrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Marin Nicolae, ales pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Luceşti îi revine candidatului supleant 

Tarasova Rimma de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 22 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut 

cont de declaraţia candidatului supleant Munteanu Andrei de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova, prin care acesta refuză mandatul de consilier  

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

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

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

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

candidatului supleant Tarasova Rimma de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă a supus 

votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1562 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a dat citire proiectului de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Iujnoe, raionul Cahul”, după care a solicitat 

aprobarea proiectului prezentat: 

“Consiliul sătesc Iujnoe, prin decizia nr. 08/3 din 31 octombrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Paladi Vasile, ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier 

atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Iujnoe îi revine candidatului supleant 

Cioban Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin 
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hotărîrea Judecătoriei Cahul din 22 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de 

declaraţia candidatului supleant Gruncovschi Irina de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova, prin care aceasta refuză mandatul de consilier  

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

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

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

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

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

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă a supus 

votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1563 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton a dat citire proiectului de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Meleşeni, raionul Călăraşi”, după care a 

solicitat aprobarea proiectului prezentat: 

“Consiliul sătesc Meleşeni, prin deciziile nr. 04/04-01, 04/04-02, 04/04-03, 04/04-

04 şi 04/04-05 din 16 octombrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, 

mandatele consilierilor Ţurcanu Anatolie, Brînză Mihail, Motricalo Larisa, Nastas Vera, 

aleşi pe lista Partidului Democrat din Moldova, şi Moraru Tatiana, aleasă pe lista 

Partidului Liberal. Astfel, au devenit vacante cinci mandate de consilier atribuite 

formaţiunilor nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Meleşeni le revin candidaţilor 

supleanţi Nastas Galina, Zubco Vasile, Motricală Vera, Vladco Pavel de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova şi Ţurcanu Vitalie de pe lista Partidului Liberal. Listele 

candidaţilor supleanţi au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 16 iunie 

2011.  

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

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

 1. Se ia act de vacanţa a cinci mandate de consilier în Consiliul sătesc Meleşeni. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Meleşeni, raionul Călăraşi, 

candidaţilor supleanţi Nastas Galina, Zubco Vasile, Motricală Vera, Vladco Pavel de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova şi Ţurcanu Vitalie 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. Preşedintele de şedinţă a supus 

votului propunerea de aprobare a proiectului. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1564 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov a dat citire proiectului de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Opaci, raionul Căuşeni”, după care 

a propus aprobarea proiectului prezentat: 

“Consiliul sătesc Opaci, prin decizia nr. 7/8 din 30 octombrie 2012, a ridicat, la 

cerere, mandatul consilierului Garaba Dumitru, ales pe lista Partidului Comuniştilor din 

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

nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Opaci îi revine candidatului supleant 

Gavrilaş Maria de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Căuşeni din 22 iunie 2011.  

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

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

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

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Opaci, raionul Căuşeni 

candidatului supleant Gavrilaş Maria de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

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

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

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă a supus 

votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1565 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a dat citire proiectului de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unor mandate de consilier în Consiliul comunal Hîrtop, raionul Cimişlia”, după care a 

solicitat aprobarea proiectului prezentat: 

“Consiliul comunal Hîrtop, prin decizia nr. 1 din 31 octombrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Crăciun Tatiana, 

Lucarevscaia Mariana şi Cernei Maria, alese pe lista Partidului Liberal Democrat din 

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

nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Hîrtop le revin candidaţilor 

supleanţi Juratu Lidia, Cociug Teodor şi Corlăteanu Teodor de pe lista Partidului Liberal 
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Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cimişlia din 16 iunie 

2011.  

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

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

1. Se ia act de vacanţa a trei mandate de consilier în Consiliul comunal Hîrtop.  

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Hîrtop, raionul Cimişlia, 

candidaţilor supleanţi Juratu Lidia, Cociug Teodor şi Corlăteanu Teodor 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. Preşedintele de şedinţă a supus 

votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1566 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

8. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a dat citire proiectului de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unor mandate de consilier în Consiliul comunal Hîrtop, raionul Cimişlia”, după care a 

solicitat aprobarea proiectului prezentat: 

“Consiliul sătesc Batîr, prin decizia nr. 11/3 din 31 octombrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Spînu Galina, aleasă pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Batîr îi revine candidatului supleant 

Danilov Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Cimişlia din 16 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont 

de declaraţia candidatului supleant Motroi Nadejda de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova, prin care aceasta refuză mandatul de consilier.  

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

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

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

   2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Batîr, raionul Cimişlia, 

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

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă a supus 

votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1567 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

9. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton a dat citire proiectului de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei”, după care a solicitat aprobarea 

proiectului prezentat: 

“Consiliul raional Orhei, prin decizia nr. 5/20 din 15 noiembrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Golub Tudor, ales pe lista 

Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit 

formaţiunei nominalizate.  

       În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Orhei îi revine candidatului supleant 

Dulgher Andrei de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Orhei din 20 iunie 2011.  

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

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

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

        2. Se atribuie mandatatul de consilier în Consiliul raional Orhei, candidatului 

supleant Dulgher Andrei 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 a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă a supus 

votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1568 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

10. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton a dat citire proiectului de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui     mandat de consilier în Consiliul sătesc Gordineşti, raionul Rezina”, după care a 

solicitat aprobarea proiectului prezentat: 

“Consiliul sătesc Gordineşti, prin decizia nr. 6/1 din 15 noiembrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Boldişor Aurelia, aleasă pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat 

de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Gordineşti îi revine candidatului 

supleant Panfilii Agafia de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rezina din 14 iunie 2011. La atribuirea mandatului 

s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Panfilii Ana de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova, prin care aceasta refuză mandatul de consilier.              
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 În temeiul art.18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

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

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

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Gordineşti, raionul Rezina, 

candidatului supleant Panfilii Agafia de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova.  

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă a supus 

votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1569 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

11. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton a dat citire proiectului de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei”, după care a solicitat aprobarea 

proiectului prezentat: 

“Consiliul sătesc Trifeşti, prin decizia nr. 5/3 din 15 noiembrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Frunza Maxim, ales pe 

lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier 

atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Trifeşti îi revine candidatului supleant 

Dogoter Svetlana de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Rezina din 14 iunie 2011.  

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

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

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

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Trifeşti, raionul Rezina, 

candidatului supleant Dogoter Svetlana 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 a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă a supus 

votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1570 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 
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12. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vadim Moţarschi a dat citire proiectului de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Sîngerei, raionul Sîngerei”, 

după care a solicitat aprobarea proiectului prezentat: 

“Consiliul orăşenesc Sîngerei, prin decizia nr. 6/1 din 16 noiembrie 2012, a ridicat, 

în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului  Crigan Ivan, ales pe 

lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier 

atribuit formaţiunii nominalizate.  

  În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Sîngerei îi revine candidatului 

supleant Secrieru Igor de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Sîngerei din 14  iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont 

de declaraţia candidatului supleant  Bejenaru Vasile de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova, prin care acesta refuză mandatul de consilier.              
  În temeiul art. 18 alin.(2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

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

 1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Sîngerei. 

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

Sîngerei, candidatului  supleat Secrieru Igor 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 a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă a supus 

votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1571 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

13. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guţu a dat citire proiectului de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul comunal Găleşti, raionul Străşeni”, după care a 

solicitat aprobarea proiectului prezentat: 

“Consiliul comunal Găleşti, prin decizia nr. 6/7 din 24 octombrie 2012, a ridicat, la 

cerere, mandatul consilierului Budu Grigore, ales pe lista Partidului Liberal. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Găleşti îi revine candidatului 

supleant Albu Eugenia de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Străşeni din 28 iunie 2011.  

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

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

 1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Găleşti. 
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 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Găleşti, raionul Străşeni, 

candidatului supleant Albu Eugenia 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. Preşedintele de şedinţă a supus 

votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1572 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

14. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov a dat citire proiectului de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni”, după care a solicitat 

aprobarea proiectului prezentat: 

“Consiliul raional Ungheni, prin decizia nr. 4/25 din 25 octombrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Scurtu Lilia, aleasă pe lista 

Partidului Liberal  Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

  În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Ungheni îi revine candidatului 

supleant Strungaru Mihail de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 17 iunie 2011. La atribuirea 

mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile candidaţilor supleanţi Rădeanu Tudor şi Burlacu 

Mihail de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prin care aceştia refuză 

mandatul de consilier. În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12)  din Codul electoral 

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

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

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Ungheni candidatului 

supleant Strungaru Mihail 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. Preşedintele de şedinţă a supus 

votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1573 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

15. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Alexandru Simionov a dat citire proiectului de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi, raionul 

Ungheni”, după care a solicitat aprobarea proiectului prezentat: 

“Consiliul comunal Negurenii Vechi, prin decizia nr. 11/09 din 1 noiembrie 2012, a 

ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Carauş Zinaida, 

aleasă pe lista Partidului Liberal, şi Manole Liliana, aleasă pe lista Partidului Liberal 

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

formaţiunilor nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi le revin 

următorilor candidaţi supleanţi: Zaharciuc Tamara de pe lista Partidului Liberal şi Ilchiu 

Silva de pe lista Partidului Liberal Democrat din  Moldova. Listele candidaţilor supleanţi 

au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 13 iunie 2011. 

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

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

 1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul comunal Negurenii 

Vechi. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi, 

raionul Ungheni, următorilor candidaţi supleanţi: Zaharciuc Tamara de pe lista Partidului 

Liberal şi Ilchiu Silva 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. Preşedintele de şedinţă a supus 

votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1574 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

16. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov a dat citire proiectului de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zagarancea, raionul 

Ungheni”, după care a solicitat aprobarea proiectului prezentat: 

“Consiliul comunal Zagarancea, prin decizia nr. 7/12 din 14 noiembrie 2012, a 

ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Boz Valentina, 

aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un 

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Zagarancea îi revine candidatului 

supleant Bogdan Vitalie de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 13 iunie 2011. 

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

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

          1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zagarancea. 
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          2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Zagarancea, raionul 

Ungheni, candidatului supleant Bogdan Vitalie 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”. 

 

Dl V. Moţarschi a părăsit şedinţa. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă 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. 1575 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

Preşedintele şedinţei a constatat că ordinea de zi a fost epuizată  

şi a declarat şedinţa închisă. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                  Iurie CIOCAN 

 

Secretarul şedinţei                                                               Andrei VOLENTIR 
 
 
 
Ex.: Angela MUSTEAŢA 
Tel: 251-477 

 

 


