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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.62 

 

al şedinţei ordinare a 

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

din 04.10.2011, ora 15.00       

        

Membrii prezenţi: 

Iurie Ciocan, preşedinte al Comisiei  

Ştefan Urîtu, vicepreşedinte al Comisiei 

Andrei Volentir, secretar al Comisiei 

Igor Vremea, membru 

Svetlana Guţu, membru 

Ştefan Creangă, membru 

Vadim Moţarschi, membru                                                                                     

Vasile Gafton, membru  

 

 Dl Iurie Ciocan – a verificat prezenţa membrilor şi a stabilit că şedinţa este 

deliberativă, fiind întrunit cvorumul necesar, după care a deschis şedinţa.  

Dl Iurie Ciocan – a supus votului proiectul ordinei de zi. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

  

ORDINEA DE ZI: 

1. Cu privire la convocarea unor membri ai consiliilor electorale de 

circumscripţie de nivelul întîi  pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

locale noi ale primarilor din 13 noiembrie 2011 

    Raportor: Andrei Volentir   

2. Pentru completarea hotărîrii nr. 769 din 27 septembrie 2011 „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale  orăşeneşti 

Făleşti nr. 1, raionul Făleşti”  

    Raportor: Andrei Volentir   

3. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal 

Chişinău 

    Raportor: Andrei Volentir   

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

raionul Anenii Noi 

    Raportor: Alexandru Simionov 
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5. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional 

Basarabeasca 

    Raportor: Alexandru Simionov 

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

Lebedenco, raionul Cahul 

    Raportor: Igor Vremea 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopăţica, 

raionul Cahul 

    Raportor: Igor Vremea 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cania, 

raionul Cantemir 

    Raportor: Igor Vremea 

9. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Sadova, 

raionul Călăraşi  

    Raportor: Ştefan Creangă 

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

Fîrlădeni, raionul Căuşeni 

    Raportor: Alexandru Simionov 

11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Satul 

Nou, raionul Cimişlia 

    Raportor: Igor Vremea 

12. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc 

Criuleni, raionul Criuleni 

Raportor: Ştefan Creangă 

13. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal 

Tîrnova, raionul Donduşeni 

     Raportor: Vasile Gafton 

14. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc 

Drochia, raionul Drochia 

    Raportor: Vadim Moţarschi  

15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pelinia, 

raionul Drochia 

    Raportor: Vadim Moţarschi 

16. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sofia, 

raionul Drochia 

    Raportor: Vadim Moţarschi 

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

Corjova, raionul Dubăsari 

    Raportor: Alexandru Simionov 

18. Cu privire la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc 

Holercani, raionul Dubăsari 

    Raportor: Alexandru Simionov 

19. Cu privire la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc 

Catranîc, raionul Făleşti 

    Raportor: Andrei Volentir   
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20. Cu privire la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal 

Chetriş, raionul Făleşti 

    Raportor: Andrei Volentir   

21. Cu privire la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc 

Hînceşti, raionul Făleşti 

    Raportor: Andrei Volentir   

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

Obreja Veche, raionul Făleşti 

    Raportor: Andrei Volentir   

23. Cu privire la atribuirea unor mandate  de consilier în Consiliul sătesc Pîrliţa, 

raionul Făleşti 

    Raportor: Andrei Volentir   

24. Cu privire la atribuirea unor mandate  de consilier în Consiliul orăşenesc 

Floreşti, raionul Floreşti 

     Raportor: Andrei Volentir   

25. Cu privire la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc 

Sănătăuca, raionul Floreşti 

    Raportor: Andrei Volentir   

26. Cu privire la atribuirea unor mandate  de consilier în Consiliul comunal 

Ştefăneşti, raionul Floreşti 

    Raportor: Andrei Volentir   

27. Cu privire la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc 

Cigîrleni, raionul Ialoveni 

    Raportor: Igor Vremea 

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

Cneazevca, raionul Leova 

    Raportor: Igor Vremea 

29. Cu privire la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc 

Colibabovca, raionul Leova 

    Raportor: Igor Vremea 

30. Cu privire la atribuirea unor mandate  de consilier în Consiliul raional 

Nisporeni 

    Raportor: Ştefan Creangă 

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

Marinici, raionul Nisporeni 

    Raportor: Ştefan Creangă 

32. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal 

Şişcani, raionul Nisporeni 

    Raportor: Ştefan Creangă 

33. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc 

Orhei, raionul Orhei 

    Raportor: Ştefan Creangă 

34. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bulăeşti, 

raionul Orhei 

    Raportor: Ştefan Creangă 
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35. Cu privire la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal 

Ghetlova, raionul Orhei 

    Raportor: Ştefan Creangă 

36. Cu privire la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Jora 

de Mijloc, raionul Orhei 

    Raportor: Ştefan Creangă 

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

Morozeni, raionul Orhei 

    Raportor: Ştefan Creangă 

38. Cu privire la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc 

Pohorniceni, raionul Orhei 

    Raportor: Ştefan Creangă 

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

Solonceni, raionul Rezina 

    Raportor: Ştefan Creangă 

40. Cu privire la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Aluniş, 

raionul Rîşcani 

    Raportor: Vasile Gafton 

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

Grinăuţi, raionul Rîşcani 

    Raportor: Vasile Gafton 

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

Pociumbeni, raionul Rîşcani 

    Raportor: Vasile Gafton 

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

Chişcăreni, raionul Sîngerei 

     Raportor: Vadim Moţarschi 

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

Copăceni, raionul Sîngerei 

    Raportor: Vadim Moţarschi 

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

Sîngereii Noi, raionul Sîngerei 

     Raportor: Vadim Moţarschi 

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

Ţambula, raionul Sîngerei 

     Raportor: Vadim Moţarschi 

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

Bădiceni, raionul Soroca 

    Raportor: Vadim Moţarschi 

48. Cu privire la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Egoreni, 

raionul Soroca 

    Raportor: Vadim Moţarschi 

49. Cu privire la atribuirea unor mandate  de consilier în Consiliul comunal 

Pîrliţa, raionul Soroca 

    Raportor: Vadim Moţarschi 
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50. Cu privire la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal 

Regina Maria, raionul Soroca 

    Raportor: Vadim Moţarschi 

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

Şolcani, raionul Soroca 

    Raportor: Vadim Moţarschi 

52. Cu privire la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Trifăuţi, 

raionul Soroca 

    Raportor: Vadim Moţarschi 

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

Vădeni, raionul Soroca 

    Raportor: Vadim Moţarschi 

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

Vărăncău, raionul Soroca 

    Raportor: Vadim Moţarschi 

55. Cu privire la atribuirea unor mandate  de consilier în Consiliul sătesc 

Chirianca, raionul Străşeni 

    Raportor: Svetlana Guţu 

56. Cu privire la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Recea, 

raionul Străşeni 

    Raportor: Svetlana Guţu 

57. Cu privire la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc 

Voinova, raionul Străşeni 

    Raportor: Svetlana Guţu 

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

Climăuţii de Jos, raionul Şoldăneşti 

    Raportor: Vadim Moţarschi 

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

Dobruşa, raionul Şoldăneşti 

    Raportor: Vadim Moţarschi 

60. Cu privire la atribuirea unor mandate  de consilier în Consiliul sătesc 

Fuzăuca, raionul Şoldăneşti 

    Raportor: Vadim Moţarschi 

61. Cu privire la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Şestaci, 

raionul Şoldăneşti 

    Raportor: Vadim Moţarschi 

62. Cu privire la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc 

Slobozia, raionul Ştefan Vodă 

    Raportor: Alexandru Simionov 

63. Cu privire la atribuirea unor mandate  de consilier în Consiliul sătesc 

Talmaza, raionul Ştefan Vodă 

    Raportor: Alexandru Simionov 

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

Budăi, raionul Taraclia 

    Raportor: Svetlana Guţu 
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65. Cu privire la atribuirea unor mandate  de consilier în Consiliul raional 

Teleneşti 

    Raportor: Ştefan Creangă 

66. Cu privire la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc 

Cazaclia, UTA Găgăuzia 

    Raportor: Svetlana Guţu 

 

1. S-A AUDIAT: 

 Dl Iurie Ciocan – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la convocarea 

unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul întîi  pentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi ale primarilor din 13 noiembrie 

2011”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 1. De la data de 4 octombrie pînă la 15 noiembrie 2011 inclusiv, se 

convoacă doamna Ischimji Tatiana, secretarul Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale orăşeneşti Făleşti nr. 1, raionul Făleşti şi doamna 

Busuioc Iulia, membrul Consiliului  electoral al circumscripţiei electorale 

comunale Hănăsenii Noi nr. 13, raionul Leova. 

  2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale orăşeneşti Făleşti nr. 1, 

raionul Făleşti va degreva de la locul de muncă permanent cîte un membru al 

birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru un termen de 20 de zile (26 

octombrie -14 noiembrie 2011, inclusiv). 

  3. Consiliile electorale vor angaja pe o perioadă de 20 de zile (26 octombrie 

-14 noiembrie 2011, inclusiv) cîte o persoană în aparatele lor de lucru responsabilă 

de evidenţa mijloacelor financiare alocate şi prezentarea raportului financiar asupra 

gestionării acestora. 

          4. Consiliile electorale vor angaja cîte un şofer şi operator, cu achitarea 

recompensei egale cu 15 la sută din salariul mediu pe economie. 

  5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

2. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Pentru completarea 

hotărîrii nr. 769 din 27 septembrie 2011 „Cu privire la constituirea Consiliului 

electoral al circumscripţiei electorale  orăşeneşti Făleşti nr. 1, raionul Făleşti”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 



7 

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

  1. Punctul 1 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 769 din 27 

septembrie  2011 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale orăşeneşti Făleşti nr. 1, raionul Făleşti” se completează cu o nouă 

poziţie, 7), avînd următorul cuprins:  

“7) Soroca Ludmila – asistent social, temporar neangajată în cîmpul muncii, 

din Registrul funcţionarilor electorali ţinut de Comisia Electorală Centrală.” 

 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

3. S-A AUDIAT: 

 Dl Iurie Ciocan – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unor mandate de consilier în Consiliul municipal Chişinău”. 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

 Dl Iurie Ciocan – la Comisia Electorală Centrală a parvenit hotărîrea 

Consiliului municipal Chişinău prin care se indică ridicarea mandatelor a trei 

persoane. Este vorba de consilierii municipali: Igor Dodon, Ion Ceban şi Zinaida 

Greceanîi. Este pregătit un proiect de hotărîre, dar astăzi la Comisia Electorală 

Centrală au parvenit şi alte documente referitoare la acest dosar, venite din partea 

Oficiului teritorial control administrativ Chişinău şi a Consiliului municipal.  

Oficiul teritorial ne informează despre faptul că această hotărîre a Consiliului 

municipal este notificată în conformitate cu Legea privind administraţia publică 

locală, iar al doilea document este o scrisoare de însoţire pe numele meu, a dlui 

Bodiu şi  dlui Chirtoacă. Prin scrisoarea respectivă, această subdiviziune a 

Cancelariei de Stat indică faptul că hotărîrea în cauză a fost notificată deoarece 

şedinţa a fost calificată ca ilegală. Documentul primit din partea Primăriei mun. 

Chişinău, semnat de dl Nistor Grozavu, viceprimar al mun. Chişinău, este o copie a 

unei cereri de chemare în judecată înregistrată la Curtea de Apel Chişinău, depusă 

asupra acestui subiect. Membrii CEC cunosc acest subiect iar astăzi gama 

documentelor s-a mai extins. 

 Dl Ştefan Creangă – în momentul în care avem o cerere de chemare în 

judecată ar fi cazul să mai aşteptăm puţin. Acest proiect nu trebuia inclus astăzi în 

ordinea de zi. Ieri această chestiune nu a fost inclusă în ordinea de zi deoarece nu 

erau în regulă toate actele. Eu, personal am fost împotriva examinării acestui 

subiect în şedinţa de ieri. 

 Dl Iurie Ciocan – la proiect sînt anexate următoarele acte: hotărîrea 

Consiliului municipal Chişinău, cererea din partea dlui I. Dodon, I. Ceban şi Z. 

Greceanîi prin care dînşii solicită să le fie ridicate mandatele de consilier, cererile 

din partea următorilor candidaţi supleanţi care solicită atribuirea mandatelor. 

Hotărîrea instanţei de judecată este doar în copie, la CEC nu a fost încă prezentat 

originalul hotărîrii respective. Legea privind administraţia publică locală prevede 

că însăşi procedura de notificare este de fapt procedura de cerere prealabilă în 

instanţa de judecată. În cazul de faţă, această hotărîre a Consiliului municipal 

Chişinău este atacată de două organe nu doar de unul singur. 
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 Dl Vadim Moţarschi – această hotărîre a Consiliului municipal Chişinău 

este suspendată sau nu? 

 Dl Iurie Ciocan – nu cunosc acest lucru. În cererea de chemare în judecată 

se solicită admiterea cererii de chemare în judecată, suspendarea deciziei 

respective şi anularea deciziei. Nu mi-a fost adus la cunoştinţă dacă hotărîrea a fost 

sau nu suspendată din oficiu. Aş menţiona că Codul electoral nu obligă Comisia 

Electorală Centrală să examineze asemenea chestiuni într-un termen stabilit. Acest 

set de documente a ajuns de la Consiliul municipal la CEC abia cu două zile în 

urmă. Într-un asemenea caz litigios nu înţeleg de ce trebuie să ne grăbim. 

 Dl Vadim Moţarschi – hotărîrea poate fi suspendată din oficiul fără ca acest 

lucru să fie cerut de părţi, dar cu informarea obligatorie a părţilor despre 

suspendarea actului administrativ. 

 Dl Vasile Gafton – deoarece există un litigiu în instanţa de judecată, 

examinarea acestui subiect trebuie amînată. Proiectul trebuie scos de pe ordinea de 

zi şi transferat pentru o altă şedinţa. Pînă la acel moment probabil va fi deja emisă 

o hotărîre a instanţei de judecată pe marginea acestui subiect. 

 Dl Iurie Ciocan – mă îngrijorează faptul că un organ, Oficiul teritorial  

control administrativ, care conform Legii privind administraţia publică locală este 

unicul organ împuternicit să efectueze controlul administrativ al activităţii 

autorităţilor administraţiei publice locale califică o asemenea hotărîre ilegală. 

Acest lucru este expres indicat în scrisoarea primită şi mă pune în gardă. Se 

menţionează că şedinţa a avut loc cu grave abateri de la legislaţia în vigoare, astfel 

încît decizia adoptată în cadrul şedinţei este una ilegală, care contravine cerinţelor 

prevăzute în Legea privind administraţia publică locală. Sînt destul de îngrijorat 

deoarece constatările sînt destul de grave. 

 Dl Igor Vremea – atîta timp cît nu există o hotărîre a instanţei pe marginea 

acestui subiect, hotărîrea Consiliului municipal Chişinău este considerată a fi una 

legală, iar fiecare organ poate să o califice cum vrea. Doar cînd vom avea o 

hotărîre definitivă a instanţei de judecată ne vom putea expune asupra legalităţii 

sau ilegalităţii acesteia, iar la moment ea trebuie executată aşa cum este ea. 

Mandatele de consilier municipal trebuie să fie atribuite pentru ca consiliul să-şi 

poată desfăşura activitatea. În acest moment, persoanele care au depus cereri 

privind ridicarea mandatului nu mai pot activa în cadrul consiliului. La fel şi 

următoarele persoane de pe lista de supleanţi nu pot participa la şedinţele 

consiliului deoarece încă nu le-au fost atribuite mandatele de consilier. Această 

problemă poate fi tărăgănată încă 3-4 ani înainte. 

 Dl Vadim Moţarschi – poziţia unei părţi în litigiu, în cazul de faţă 

Cancelariei de Stat, nu produce nici un efect juridic, prin urmare acest lucru nu 

poate fi un motiv de îngrijorare. 

 Dl Ştefan Creangă – cunoaştem cazuri cînd în consiliul municipal au mai 

fost litigii în urma cărora toate deciziile au fost anulate, deoarece au foat adoptate 

cu grave încălcări de procedură. Propun să scoatem acest proiect de pe ordinea de 

zi şi să aşteptăm să se expună instanţa pe marginea acestui subiect. La necesitate, 

putem face un demers către instanţa de judecată prin care să solicităm urgentarea 

examinării acestui caz. 



9 

 

 Dl Iurie Ciocan – pentru ordinea de zi deja s-a votat, respectiv acest proiect 

nu mai poate fi exclus de pe ordinea de zi. Urmează ca acest proiect să fie supus 

votului. Sînt într-o poziţie destul de dificilă, deoarece sînt nevoit să cer amînarea 

examinării acestui proiect, al cărui raportor sînt eu. Menţionez că de fapt proiectul 

a fost pregătit din timp, adică pînă la parvenirea acestor documente suplimentare. 

Fiind un organ colegial, întreb opiniile dvs. pentru a găsi un consens. Proiectul de 

hotărîre oricum va fi pus la vot deoarece nu poate fi exclus de pe ordinea de zi. 

 Dl Andrei Volentir – acest proiect a fost inclus pe ordinea de zi deoarece 

noi ieri nu ştiam despre existenţa acestor documente care au fost prezentate astăzi. 

Susţin acest proiect de hotărîre dar am temerea că hotărîrea noastră va fi anulată de 

către instanţa de judecată. Cunoaştem cu toţii experienţa cu cazul Briceni, atunci 

cînd de fapt eu am atenţionat colegii că nu trebuie să ne grăbim, că trebuie să 

aşteptăm pînă cînd se va expune instanţa. Propun să amînăm examinarea acestui 

proiect. 

 Dl Alexandru Simionov – litigiile în contencios administrativ pot dura 

cîteva luni. Acest proces poate fi tergiversat, de aceea eu propun să validăm 

mandatele de consilier, iar în cazul în care instanţa se expune pe marginea acestui 

caz, noi putem revizui hotărîrea Comisiei Electorale Centrale. Noi încălcăm 

drepturile candidaţilor suplenaţi de a-şi exercita mandatele. Într-o bună zi, aceşti 

candidaţi supleanţi ar putea să ne atace în instanţa de judecată. 

 Dl Iurie Ciocan – noi niciodată nu ar trebui să acţionăm din frică, că într-o 

bună zi cineva s-ar putea să ne atace în instanţă. Întotdeauna trebuie să acţionăm 

doar în baza legii şi a propriilor convingeri. Întotdeauna trebuie să existe un 

consens. Eu nu trăiesc din frică şi niciodată nu am trăit din frică şi nu mi-i în grijă 

că cineva vreodată mă va ataca.  

 Dl Ştefan Urîtu – analizez acest lucru sub ambele aspecte şi consider că 

totuşi ar trebui să amînăm examinarea acestui proiect. Aceasta ar fi o soluţie mult 

mai corectă. Materialele la CEC au ajuns doar două zile în urmă. Avem cazuri cînd 

dosarele se examinează la CEC în decurs de 30 de zile. De ce trebuie să ne grăbim 

aşa? 

 Dl Andrei Volentir – consider că eventuala suspendare a exercitării 

mandatelor de consilier ar fi o încălcare mult mai gravă decît amînarea atribuirii 

acestor mandate. Ei astăzi încă nu sînt aleşi, sînt abia candidaţi supleanţi. 

 Dl Vadim Moţarschi – hotărîrea Consiliului municipal Chişinău nu este 

suspendată. Prin urmare, noi trebuie să dăm curs acestei hotărîri şi să atribuim 

mandatele candidaţilor supleanţi. În caz contrar, noi blocăm activitatea consiliului. 

 Dl Alexandru Simionov – propun să fie supus votului proiectul de hotărîre 

prezntat în cadrul şedinţei. 

 Dl Ştefan Creangă – propun să amînăm examinarea acestui proiect de 

hotărîre. 

 Dl Iurie Ciocan – conform Regulamentului cu privire la activitatea 

Comisiei Electorale Centrale urmează a fi pusă la vot iniţial propunerea dlui Şt. 

Creangă, apoi proiectul din ordinea de zi. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____3_____, S-au abţinut ___-_____ 
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Dl Iurie Ciocan – a menţionat că propunerea dlui Al. Simionov 

nu mai poate fi supusă votului, deoarece propunerea înaintată de dl Şt. Creangă 

a întrunit majoritatea de voturi. 

 

4. S-A AUDIAT: 

 Dl Alexandru Simionov – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereni, raionul Anenii Noi”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Anenii Noi, candidatului supleant Lungu Ion de pe lista Partidului Liberal.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

5. S-A AUDIAT: 

 Dl Alexandru Simionov – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Basarabeasca”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Basarabeasca. 

        2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Basarabeasca, 

candidaţilor supleanţi Rusu Gheorghii, Coltuc Piotr, Dobrioglo Ghenadii, Horozov 

Piotr şi Cvasniţcaia Maria, de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

        3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

6. S-A AUDIAT: 

 Dl Igor Vremea – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lebedenco, raionul Cahul”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 
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AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Lebedenco. 

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

Cahul, candidatului supleant Coeva Nadejda de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

7. S-A AUDIAT: 

 Dl Igor Vremea – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopăţica, raionul Cahul”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Cahul, candidatului supleant Stoianov Valerii de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

  

8. S-A AUDIAT: 

 Dl Igor Vremea – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cania, raionul Cantemir”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 1. Se ia act de vacanţa unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Cania. 

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

Cantemir, candidatului supleant Ciobu Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 
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9. S-A AUDIAT: 

 Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Sadova, raionul Călăraşi”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Sadova. 

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

Călăraşi, candidaţilor supleanţi Anghel Petru de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova şi Dodon Victor de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

10. S-A AUDIAT: 

 Dl Alexandru Simionov – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Fîrlădeni, raionul 

Căuşeni”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Fîrlădeni. 

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

Căuşeni, candidatului supleant Rotari Constantin de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

11. S-A AUDIAT: 

 Dl Igor Vremea – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Satul Nou, raionul Cimişlia”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

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

Nou. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Satul Nou, raionul 

Cimişlia, candidatului supleant Eşanu Pavel de pe lista Partidului Liberal.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

12. S-A AUDIAT: 

Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Criuleni, raionul 

Criuleni”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Criuleni. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Criuleni, raionul 

Criuleni, candidaţilor supleanţi Caţaveica Alexandru, Ţurcan Viorel şi Dandara 

Mihai de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

13. S-A AUDIAT: 

 Dl Vasile Gafton – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unor mandate de consilier în Consiliul comunal Tîrnova, raionul Donduşeni”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Tîrnova. 

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

Donduşeni, candidaţilor supleanţi Chetrari Victor şi Chetrari Fiodor de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 
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14. S-A AUDIAT: 

 Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Drochia, raionul Drochia”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Drochia. 

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

Drochia, candidaţilor supleanţi Cereteu Maria şi Gorbatiuc Constantin de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

15. S-A AUDIAT: 

 Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pelinia, raionul Drochia”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Drochia, candidatului supleant Postolachi Ştefan de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

16. S-A AUDIAT: 

 Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sofia, raionul Drochia”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Drochia, candidatului supleant Brăduleac Iurie de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

17. S-A AUDIAT: 

Dl Alexandru Simionov – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Corjova, raionul 

Dubăsari”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Corjova. 

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

Dubăsari, candidatului supleant Bordos Boris de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

18. S-A AUDIAT: 

 Dl Alexandru Simionov – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Holercani, raionul 

Dubăsari”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Holercani. 

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

Dubăsari, candidatului supleant Popuşoi Valeriu de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

  Hotărîrea se anexează. 
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Dl Alexandru Simionov – a ieşit din sala de şedinţe. 
 
19. S-A AUDIAT: 

 Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Catranîc, raionul Făleşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Făleşti, candidatului supleant Sîrbu Rodica de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 
 
20. S-A AUDIAT:  

 Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Chetriş, raionul Făleşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Chetriş. 

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

Făleşti, candidatului supleant Covaşniuc Tatiana de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 
 
21. S-A AUDIAT:  

 Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Hînceşti, raionul Făleşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Făleşti, candidatului supleant Munteanu Valentina de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 
 
22. S-A AUDIAT:  

 Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Obreja Veche, raionul 

Făleşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Obreja 

Veche. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Obreja Veche, 

raionul Făleşti, candidatului supleant Gavriş Elena de pe lista Partidului Democrat 

din Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 
 
23. S-A AUDIAT:  

 Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate  de consilier în Consiliul sătesc Pîrliţa, raionul Făleşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Pîrliţa. 

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

Făleşti, candidaţilor supleanţi Baraboi Alexandru de pe lista Partidului Democrat 

din Moldova şi Frecăuţanu Mihail de pe lista Partidului Republican din Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 
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24. S-A AUDIAT:  

 Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate  de consilier în Consiliul orăşenesc Floreşti, raionul 

Floreşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Floreşti. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Floreşti, raionul 

Floreşti, candidaţilor supleanţi Romanic Iurie şi Medelean Vitalie de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

25. S-A AUDIAT: 

 Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Sănătăuca, raionul Floreşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Sănătăuca. 

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

Floreşti, candidatului supleant Arcana Anatolie de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

Dl Alexandru Simionov – a intrat în sala de şedinţe. 

 

26. S-A AUDIAT:  

 Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate  de consilier în Consiliul comunal Ştefăneşti, raionul 

Floreşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 
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AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Ştefăneşti. 

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

Floreşti, candidaţilor supleanţi Balan Andrei şi Dascăl Oxana de pe lista Partidului 

Democrat din Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

27. S-A AUDIAT:  

 Dl Igor Vremea – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Cigîrleni, raionul Ialoveni”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Ialoveni, candidatului supleant Josu Nicolai de pe lista Partidului Liberal. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

28. S-A AUDIAT:  

 Dl Igor Vremea – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Cneazevca, raionul Leova”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Cneazevca. 

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

Leova, candidatului supleant Codreanu Grigorie de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 
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29. S-A AUDIAT:  

 Dl Igor Vremea – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Colibabovca, raionul Leova”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Colibabovca. 

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

Leova, candidatului supleant Mazitov Faruc de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

30. S-A AUDIAT:  

 Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate  de consilier în Consiliul raional Nisporeni”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Nisporeni. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Nisporeni, 

candidaţilor supleanţi Abajeru Valeriu de pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova şi Guţu Ştefan de pe lista Pаrtidului Politic Partidul Ecologist „Alianţa 

Verde “. 

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

31. S-A AUDIAT:  

 Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Marinici, raionul 

Nisporeni”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

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

Marinici. 

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

Nisporeni, candidatului supleant Croitoru Vasile de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

32. S-A AUDIAT:  

 Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Şişcani, raionul 

Nisporeni”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Şişcani. 

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

Nisporeni, candidaţilor  supleanţi Jignea Ion şi Spatari Dan de pe lista Partidului 

Liberal Democrat din  Moldova. 

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

33. S-A AUDIAT:  

 Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

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

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Orhei, candidatului supleant Prodan Pavel de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 
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34. S-A AUDIAT:  

 Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bulăeşti, raionul Orhei”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Orhei, candidatului supleant Savciuc Galina de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

35. S-A AUDIAT:  

 Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Ghetlova, raionul Orhei”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Ghetlova. 

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

Orhei, candidatului supleant Garabajiu Grigore de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

36. S-A AUDIAT:  

 Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Jora de Mijloc, raionul 

Orhei”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

 1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Jora de 

Mijloc. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Jora de Mijloc, 

raionul Orhei, candidatului supleant Don Grigore de pe lista Partidului Democrat 

din Moldova. 

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

37. S-A AUDIAT:  

 Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Morozeni, raionul 

Orhei”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Morozeni. 

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

Orhei, candidatului supleant Bîrcă Gheorghe de pe lista Partidului Liberal. 

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

38. S-A AUDIAT:  

 Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Pohorniceni, raionul Orhei”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Pohorniceni. 

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

Orhei, candidatului supleant Vatamaniuc Mariana de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 
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39. S-A AUDIAT:  

 Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Solonceni, raionul 

Rezina”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Solonceni. 

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

Rezina, candidatului supleant Zaiaţ Irina de pe lista Partidului Liberal. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

40. S-A AUDIAT:  

 Dl Vasile Gafton – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Aluniş, raionul Rîşcani”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Rîşcani, candidatului supleant Gorbatiuc Iurie de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

41. S-A AUDIAT:  

 Dl Vasile Gafton – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Grinăuţi, raionul 

Rîşcani”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

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

Grinăuţi. 

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

Rîşcani, candidatului supleant Frecăuţanu Ion de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

42. S-A AUDIAT:  

 Dl Vasile Gafton – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Pociumbeni, raionul 

Rîşcani”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Pociumbeni. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Pociumbeni, 

raionul Rîşcani, candidatului supleant Tozlovanu Iurie de pe lista Partidului 

Democrat din Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

43. S-A AUDIAT:  

 Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Chişcăreni, raionul 

Sîngerei”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Chişcăreni. 

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

Sîngerei, candidatului supleant Goraş Elena de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 
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44. S-A AUDIAT:  

 Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Copăceni, raionul 

Sîngerei”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Copăceni. 

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

Sîngerei, candidatului  supleant Ababii Nicolae de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

45. S-A AUDIAT:  

 Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Sîngereii Noi, raionul 

Sîngerei”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Sîngereii Noi. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Sîngereii Noi, 

raionul Sîngerei, candidatului supleant Buracioc Samuil de pe lista Partidului 

Liberal Democrat din Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

Dl Alexandru Simionov – a ieşit din sala de şedinţe. 

 

46. S-A AUDIAT:  

 Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Ţambula, raionul 

Sîngerei”.  
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S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Ţambula. 

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

Sîngerei, candidatului supleant Palii Grigori de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

47. S-A AUDIAT:  

 Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Bădiceni, raionul 

Soroca”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Bădiceni. 

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

Soroca, candidatului supleant Berzedean Silvia de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

Dl Alexandru Simionov –a intrat în sala de şedinţe. 

 

48. S-A AUDIAT:  

 Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Egoreni, raionul Soroca”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Soroca, candidatului supleant Morari Mihail de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

           3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

49. S-A AUDIAT:  

 Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate  de consilier în Consiliul comunal Pîrliţa, raionul Soroca”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Pîrliţa. 

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

Soroca, candidaţilor supleanţi Alexei Veaceslav de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova şi Cazac Maria de pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

50. S-A AUDIAT:  

 Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Regina Maria, raionul 

Soroca”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Regina 

Maria. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Regina Maria, 

raionul Soroca, candidatului supleant Panici Ludmila de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 
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51. S-A AUDIAT:  

 Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Şolcani, raionul Soroca”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Şolcani. 

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

Soroca, candidatului supleant Prisacari Larisa de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

52. S-A AUDIAT:  

 Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Trifăuţi, raionul Soroca”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Soroca, candidatului supleant Lozinschi Dumitru de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

53. S-A AUDIAT:  

 Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Vădeni, raionul Soroca”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

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

Vădeni. 

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

Soroca, candidatului supleant Tihon Constantin de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

54. S-A AUDIAT:  

 Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Vărăncău, raionul 

Soroca”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Vărăncău. 

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

Soroca, candidatului supleant Pîrlii Constantin de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

55. S-A AUDIAT:  

 Dna Svetlana Guţu– a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate  de consilier în Consiliul sătesc Chirianca, raionul 

Străşeni”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Chirianca. 

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

Străşeni, candidatului supleant Stolear Silvia de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 
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56. S-A AUDIAT:  

 Dna Svetlana Guţu – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Recea, raionul Străşeni”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Străşeni, candidatului supleant Slănină Pavel de pe lista Partidului Liberal.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

57. S-A AUDIAT:  

 Dna Svetlana Guţu – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Voinova, raionul Străşeni”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Străşeni, candidatului supleant Bobea Valeriu de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

58. S-A AUDIAT:  

 Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Climăuţii de 

Jos, raionul Şoldăneşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

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

Climăuţii de Jos. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Climăuţii de Jos, 

raionul Şoldăneşti, candidatului supleant Pascari Serghei de pe lista Partidului 

Liberal. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

59. S-A AUDIAT:  

 Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Dobruşa, raionul 

Şoldăneşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Dobruşa. 

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

Şoldăneşti, candidatului supleant Cebanu Madina de pe lista Partidului Democrat 

din Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

60. S-A AUDIAT:  

 Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate  de consilier în Consiliul sătesc Fuzăuca, raionul 

Şoldăneşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Fuzăuca. 

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

Şoldăneşti, candidaţilor supleanţi Svinarciuc Liudmila de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova şi Sniţari Maria de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  
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Hotărîrea se anexează 

 

61. S-A AUDIAT:  

 Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Şestaci, raionul Şoldăneşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Şoldăneşti, candidatului supleant Lupan Grigore de pe lista Partidului Democrat 

din Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează 

 

62. S-A AUDIAT:  

 Dl Alexandru Simionov – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Slobozia, raionul Ştefan 

Vodă”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Ştefan Vodă, candidatului supleant Dobîndă Valeriu de pe lista Partidului 

Democrat din Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează 

 

63. S-A AUDIAT:  

 Dl Alexandru Simionov – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate  de consilier în Consiliul sătesc Talmaza, raionul Ştefan 

Vodă”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

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

Talmaza. 

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

Ştefan Vodă, candidaţilor supleanţi: Surdu Daria, Carai Valentin şi Ciornîi Andrei 

de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează 

 

64. S-A AUDIAT:  

 Dna Svetlana Guţu – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Budăi, raionul Taraclia”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 1. Se ia act de vacanţa unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Budăi. 

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

Taraclia, candidatului supleant Şvidcenco Ivan de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează 

 

65. S-A AUDIAT:  

 Dl Ştefan Creangă – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate  de consilier în Consiliul raional Teleneşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 1. Se ia act de vacanţa a opt mandate de consilier în Consiliul raional 

Teleneşti. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Teleneşti 

candidaţilor supleanţi: Macari Mihail, Roşca Tudor şi Ivaşchevici Iurii  de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova; Verejan Tamara şi Cuşnir Sergiu de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova; Iliescu Grigore, Popa Gheorghe şi Frunză 

Vasile de pe lista Partidului Liberal. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează 
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66. S-A AUDIAT:  

 Dna Svetlana Guţu – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Cazaclia, UTA Găgăuzia”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cazaclia, UTA 

Găgăuzia, candidatului supleant Codjebaş Anatoli de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează 

 

Dl Iurie Ciocan - a anunţat închisă şedinţa Comisiei. 
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