REPUBLICA MOLDOVA
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
str.Vasile Alecsandri nr.119, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova
tel. 251-451, 251-459, fax 232-258
www.cec.md, e-mail: cec@molddata.md

PROCESUL-VERBAL nr. 111
al şedinţei Comisiei Electorale Centrale
11 decembrie 2007
Ora: 15.00
mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119
A prezidat:

Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei

Au participat:

Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei
Iurie Ciocan, secretarul Comisiei

Membrii Comisiei:

Vasile Gafton
Pavel Midrigan
Valentin Vizant
Mihai Buşuleac

Lipsesc:

Nicolae Gîrbu - lipsă
Victor Kosteţki - lipsă

Mass-media:

Lista se anexează.

Dl Eugeniu Ştirbu – propune membrilor Comisiei Electorale Centrale de a începe
şedinţa Comisiei.
Propunerea se acceptă unanim.
Reieşind din faptul că dl Şincari Ion nu a fost prezent la Conferinţa jubiliară
consacrată la 10 ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale, dl
Eugeniu Ştirbu felicită şi mulţumeşte din numele Prim-ministrului Republicii Moldova
pe dl Şincari Ion, Şef Secretariat, Aparatul CEC în perioada 1989-1993 şi îi înmînează
diplomă de onoare.
De asemena, felicită membrii şi aparatul Comisiei cu ocazia jubileului de 10 ani de
activitate permanentă a CEC-lui.
Dl Eugeniu Ştirbu – propune spre examinare proiectul ordinii de zi.
Propuneri şi obiecţii:
Dl Iurie Ciocan – informează că la diverse intenţionează să raporteze despre vizita
de studiere a experienţei ce ţine de asigurarea drepturilor şi libertăţilor electorale ale
cetăţenilor din Federaţia Rusă.
Dl Eugeniu Ştirbu – propune la diverse să se discute despre votarea repetată pentru
funcţia de primar al satului Buţeni, raionul Hînceşti din 16 decembrie 2007. De
asemenea, să fie pusă în discuţie planificarea activităţilor Comisiei Electorale Centrale şi
deplasările peste hotare planificate pentru anul 2008.
Propunerile se acceptă.

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul ordinii de zi.
ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la iniţierea procedurii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul
Republicii Moldova
2. Cu privire la rezultatele alegerilor noi din 9 decembrie 2007 pentru funcţia de
primar al comunei Albina, raionul Cimişlia şi satului Bugeac, UTA Găgăuzia
3. Cu privire la fixarea datei turului doi de scrutin pentru funcţia de primar al satului
Bugeac, UTA Găgăuzia
4. Pentru modificarea hotărîrii Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti
Buţeni nr.20/7
5. Cu privire la modificarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea
alegerilor locale generale din 3 iunie 2007
6. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Ciorescu,
municipiul Chişinău
7. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Geamăna,
raionul Anenii Noi
8. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Sadaclia, raionul
Basarabeasca
9. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orăşenesc Călăraşi,
raionul Călăraşi
10. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Păuleşti, raionul
Călăraşi
11. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Tănătari, raionul
Căuşeni
12. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Burlacu, raionul
Cahul
13. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Topala, raionul
Cimişlia
14. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Popeştii de Jos,
raionul Drochia
15. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Işcălău, raionul
Făleşti
16. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi,
raionul Glodeni
17. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Răzeni, raionul
Ialoveni
18. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Borogani, raionul
Leova
19. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Cazangic,
raionul Leova
20. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul orăşenesc Otaci, raionul
Ocniţa
21. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Orhei
22. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Sîngerei
23. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Bălăşeşti,
raionul Sîngerei
24. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Grigorăuca,
raionul Sîngerei
25. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul raional Soroca
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26. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Vărăncău,
raionul Soroca
27. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Scoreni, raionul
Străşeni
28. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Tătăreşti, raionul
Străşeni
29. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă
30. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Petreşti,
raionul Ungheni
31. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Todireşti,
raionul Ungheni
32. Diverse
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.

S-a examinat: 1. Cu privire la iniţierea procedurii de validare a mandatului de
deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
A raportat: Dl Eugeniu Ştirbu.
Întrebări şi obiecţii:
Dl Eugeniu Ştirbu – doresc să informez membrii Comisiei că înainte de şedinţă am
vorbit cu preşedintele Curţii Constituţionale şi în caz de aprobare a proiectului propus
mîine le v-om expedia printr-o scrisoare hotărîrea CEC cu setul de documente anexate.
Dna Renata Lapti – întrebarea respectivă a fost discutată de mai multe ori în cadrul
şedinţelor Comisiei Electorale Centrale şi este cunoscută membrilor CEC. S-a tărăgănat
deja prea mult din cauza lipsei unor documente. Consider că situaţia este clară. La
moment nu avem acea hotărîre a fracţiunii parlamentare Alianţa „MOLDOVA
NOASTRĂ” ca să o prezentăm Curţii Constituţionale, totuşi Comisia trebuie să-şi
îndeplinească atribuţiile.
Dl Pavel Midrigan – propun de modificat punctul 3 al proiectului de hotărîre, şi de a
remite materialele Curţii Constituţionale pentru a fi examinate în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
Dl Iurie Ciocan – în partea motivantă se constată că nu există nici un dubiu că
conform listei candidaţilor supleanţi dl Godoroja este următorul. Au trecut deja 9
săptămîni de la apariţia vacanţei mandatului de deputat aceasta fiind o abatere de la
legislaţia în vigoare, astfel procesul de atribuire a mandatului poate fi tărăgănat pînă la
infinit.
Dl Pavel Midrigan – cu atît mai mult aceasta poate crea un precedent nedorit.
Dl Eugeniu Ştirbu – ne aflăm într-un colaps juridic.
Dna Renata Lapti – există o scrisoare parvenită din partea Curţii Constituţionale
care stipulează că hotărîrea CEC trebuie să fie însoţită de acel act, dar deja se tărăgănează
prea mult.
Dl Vasile Gafton – dacă hotărîrea se publică în „Monitorul Oficial” să menţionăm în
partea motivantă că materialele au fost transmise Curţii Consttituţionale, să fie clar pentru
cei ce o vor citi.
Dl Eugeniu Ştirbu – am primit o scrisoare din partea dlui Dumitru Braghiş,
preşedintele Partidului Democraţiei Sociale din Moldova.
Dna Renata Lapti – au fost trimise două scrisori similare din partea dlui Dumitru
Braghiş Comisiei Electorale Centrale şi Curţii Constituţionale, pentru soluţionare după
competenţă.
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Dl Iurie Ciocan – Curtea Constituţională a remis scrisoarea CEC-lui pentru a fi
examinată conform competenţei.
Dl Pavel Midrigan – Curtea Constituţională emite avize sau hotărîri.
Dl Eugeniu Ştirbu – scrisoarea a fost transmisă pentru a fi examinată după
competenţă.
Dl Valentin Vizant – trebuie de văzut statutul juridic al blocului electoral din cadrul
Parlamentului.
Dl Eugeniu Ştirbu – blocul electoral se înregistrează de Comisia Electorală Centrală,
dar la moment această chestiune este epuizată, blocul s-a destrămat. Să lăsăm Curtea
Constituţională să ia o decizie asupra acestei chestiuni.
Supune votului proiectul hotărîrii cu propunerile înaintate de membrii Comisiei:
Parlamentul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr. 209-XVI din 4 octombrie 2007,
în temeiul art.69 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi art.2 alin.(8) din Legea nr.
39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament, a luat act de cererea
de demisie a domnului deputat în Parlament Ion Ciontoloi, ales din partea Blocului
electoral „MOLDOVA DEMOCRATĂ” şi a declarat vacant un mandat de deputat în
Parlament care aparţine formaţiunii nominalizate.
La 5 noiembrie 2007 Fracţiunea parlamentară Alianţa „MOLDOVA NOASTRĂ”
a depus la Comisia Electorală Centrală documentele privind iniţierea procedurii de
validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru a fi atribuit
dlui Ţurcan Anatol, candidat supleant pe lista Blocului electoral „MOLDOVA
DEMOCRATĂ” din partea Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, confirmată prin
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 980 din 11 martie 2005.
La 7 noiembrie 2007 dl Ţurcan Anatol a prezentat la Comisia Electorală Centrală o
declaraţie prin care refuză atribuirea şi validarea mandatului de deputat în Parlament.
Conform listei candidaţilor supleanţi sus-menţionate, mandatul de deputat îi revine dlui
Godoroja Dumitru, candidat supleant din partea Blocului electoral „MOLDOVA
DEMOCRATĂ”, înaintat de către Alianţa „MOLDOVA NOASTRĂ”. Actualmente, dl
Godoroja Dumitru este membru al Partidului Democraţiei Sociale din Moldova.
Comisia Electorală Centrală, conform prevederilor art.38 alin.(4) din Codul
jurisdicţiei constituţionale, la 12 noiembrie 2007 a solicitat dlui Serafim Urechean,
preşedinte al fracţiunii Alianţa „MOLDOVA NOASTRĂ”, hotărîrea fracţiunii privind
iniţierea procedurii de validare a mandatului de deputat care va fi atribuit dlui Godoroja
Dumitru, ţinînd cont că Partidul Democraţiei Sociale din Moldova a fost înregistrat la
Ministerul Justiţiei la 14 iunie 2006 şi nu a fost concurent electoral la alegerile
parlamentare din 2005. La moment, Comisiei Electorale Centrale nu i s-a prezentat
hotărîrea fracţiunii parlamentare Alianţa „MOLDOVA NOASTRĂ”.
Dl Dumitru Braghiş, preşedintele Partidului Democraţiei Sociale din Moldova s-a
adresat Comisiei Electorale Centrale şi Curţii Constituţionale cu solicitarea de a fi validat
mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit dlui Dumitru Godoroja,
candidat supleant pe lista Blocului electoral „MOLDOVA DEMOCRATĂ” din partea
Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, confirmată prin hotărîrea Comisiei Electorale
Centrale nr. 980 din 11 martie 2005.
Atribuirea mandatului de deputat dlui Godoroja Dumitru corespunde prevederilor
art. 88 alin. (4) din Codul electoral.
În conformitate cu art. 62 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 88 alin. (4)
din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală
HOTĂRĂŞTE:
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1. Se ia act de vacanţa unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
atribuit Blocului electoral „MOLDOVA DEMOCRATĂ”.
2. Se ia act de declaraţia dlui Ţurcan Anatol, prin care refuză atribuirea şi
validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
3. Comisia Electorală Centrală propune Curţii Constituţionale să-l declare ales în
calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl
Godoroja Dumitru, născut în anul 1976, director comercial, AC „Consalcom” SRL,
cetăţean al Republicii Moldova, candidat supleant pe lista Blocului electoral
„MOLDOVA DEMOCRATĂ”, reieşind din materialele prezentate.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.
S-a examinat: 2. Cu privire la rezultatele alegerilor noi din 9 decembrie 2007
pentru funcţia de primar al comunei Albina, raionul Cimişlia şi de primar al satului
Bugeac, UTA Găgăuzia.
A raportat: Dl Eugeniu Ştirbu.
Întrebări şi obiecţii:
Dl Vasile Gafton – propune să se modifice aliniatul ce se referă la validarea
mandatului de primar de către Judecătoria Cimişlia şi anume să se scrie „se înaintează
documentele privind rezultate alegerilor locale noi pentru funcţia de primar al comunei
Albina, raionul Cimişlia spre confirmare sau infirmare.
Dl Eugeniu Ştirbu – propune să se scrie ca în Codul Electoral conform art. 135
alin.(1) şi (2).
Dl Mihai Buşuleac – propune să se excludă complet acest aliniat din proiectul
hotărîrii, noi doar luăm act de rezultatele alegerilor şi atît, restul ţine de competenţa
judecătoriei.
Dna Axenia Artemii – mai înainte nu scriam acest aliniat, însă l-am introdus tot la
propunerea domnului Gafton, care acum cere excluderea lui.
Propunerea dlui Buşuleac se acceptă.
Dl Mihai Buşuleac – în privinţa părţii a doua a proiectului, cînd se va desfăşura al
doilea tur de scrutin în satul Bugeac, UTA Găgăuzia?
Dl Eugeniu Ştirbu – aceasta se stipulează în următorul proiect de hotărîre.
Dl Iurie Ciocan – în proiectul respectiv luăm act de rezultatele alegerilor din ambele
localităţi, care s-au desfăşurat în aceeaşi zi. Constatăm că în comuna Albina, raionul
Cimişlia primarul a fost ales, iar în satul Bugeac, UTA Găgăuzia nici unul din concurenţi
nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi ales primar.
Dl Mihai Buşuleac – poate anticipez lucrurile, consider oportun de unificat aceste
două proiecte, deoarece în al doilea proiect nu este clară baza în care fixăm data turului doi
de scrutin din satul Bugeac, UTA Găgăuzia.
Dl Valentin Vizant a părăsit şedinţa Comisiei.
Dl Iurie Ciocan – în partea descriptivă se explică.
Dna Renata Lapti – la alegerile precedente făceam la fel, adică luam act de rezultate
printr-o hotărîre şi fixam turul doi prin alta.
Dl Iurie Ciocan – este o chestiune mai mult teoretică.
Dl Eugeniu Ştirbu – atunci luam act de rezultatele alegerilor în 487 de localităţi, dar
dacă acum modificăm nu e grav. Este logic ceea ce susţine dl Buşuleac, doar că e o altă
chestiune de procedură.
Dl Iurie Ciocan – logica proiectului este constatarea rezultatelor alegerilor.
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Dl Eugeniu Ştirbu – dle Mihai Buşuleac insistaţi să supunem votului propunerea
Dumneavoastră.
Dl Mihai Buşuleac – nu insist.
Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul hotărîrii cu propunerile înaintate de
membrii CEC:
În conformitate cu art. 139 din Codul electoral nr. 1381 – XIII din 21 noiembrie
1997, Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 1242 din 9 octombrie 2007 a fixat data
de 9 decembrie 2007 pentru alegerile noi la funcţia de primar al comunei Albina, raionul
Cimişlia şi de primar al satului Bugeac, UTA Găgăuzia.
În buletinul de vot pentru alegerea primarului comunei Albina, raionul Cimişlia au
fost incluşi 5 concurenţi electorali, înaintaţi din partea a 5 partide politice.
În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea
primarului comunei Albina, raionul Cimişlia întocmite de birourile electorale ale secţiilor
de votare şi a procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea
primarului, întocmit de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Albina nr.
11/2, s-a constatat:
în listele electorale au fost incluşi 1323 alegători, au primit buletine de vot 888
alegători, au participat la votare 888 alegători sau 67,12 la sută, numărul total de voturi
valabil exprimate constituie 845, au fost considerate nevalabile 43 buletine de vot.
Numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral: dl Bîcos Nicolae
din partea Uniunii Centriste a obţinut 109 voturi, dl Olărescu Vasile din partea Alianţei
„MOLDOVA NOASTRĂ” – 459 sau 54,32 % voturi, dl Jardan Vasilii din partea
Partidului Popular Creştin Democrat – 89 voturi, dl Caşu Vasile din partea Partidului
Liberal – 66 voturi şi dl Voronin Vasile din partea Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova – 122 voturi.
Pentru efectuarea alegerilor la funcţia de primar în circumscripţia electorală Albina
nr. 11/2 consiliul electoral de nivelul I a primit 1349 buletine de vot. Nu au fost utilizate
461 buletine de vot.
În temeiul art. 135 din Codul electoral, Judecătoria Cimişlia urmează să confirme
legalitatea alegerilor noi şi să valideze mandatul primarului comunei Albina, raionul
Cimişlia.
Pentru alegerea primarului satului Bugeac, UTA Găgăuzia în listele electorale au
fost incluşi 1158 alegători, la votare au participat 872 alegători sau 75,30 la sută, 6
buletine de vot au fost declarate nevalabile. Numărul de voturi valabil exprimate constituie
866. Consiliul electoral al circumscripţiei săteşti Bugeac nr. 36/8 a primit pentru alegerea
primarului 1100 buletine de vot. Nu au fost utilizate 228 buletine de vot.
Candidaţii la funcţia de primar: dl Nezalzov Piotr din partea Partidului Comuniştilor
din Republica Moldova a obţinut 389 voturi, dl Jelezov Alexandr, candidat independent –
393 voturi şi dna Panova Aliona, candidat independent – 84 voturi valabil exprimate.
Conform art. 134 alin. (2) din Codul electoral, candidaţii Nezalzov Piotr din partea
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi Jelezov Alexandr, candidat independent
vor fi incluşi în buletinul de vot la al doilea tur de scrutin.
În conformitate cu art. 26, 60, 134 şi 139 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de rezultatele alegerilor noi pentru funcţia de primar al comunei Albina,
raionul Cimişlia şi de primar al satului Bugeac, UTA Găgăuzia desfăşurate la 9 decembrie
2007.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 6;
6

Contra – 0.
S-a examinat: 3. Cu privire la fixarea datei de desfăşurare a turului doi de
scrutin pentru alegerea primarului satului Bugeac, UTA Găgăuzia
A raportat: Dl Eugeniu Ştirbu.
Propuneri şi obiecţii nu sînt.
În legătură cu faptul că la alegerile locale noi din 9 decembrie 2007 în satul Bugeac,
UTA Găgăuzia nici un candidat pentru funcţia de primar nu a întrunit mai mult de jumătate
din numărul de voturi valabil exprimate ale alegătorilor care au participat la votare şi în
conformitate cu art. 26 şi 134 din Codul electoral nr. 1381 – XIII din 21 noiembrie 1997,
Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se fixează pentru data de 23 decembrie 2007 turul doi de scrutin, pentru alegerea
primarului satului Bugeac, UTA Găgăuzia, cu doi candidaţi care au întrunit cel mai mare
număr de voturi în primul tur de scrutin.
2. Se prelungeşte termenul degrevării de la locul permanent de muncă a dlui
Prisecarean Stanislav, preşedinte al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti
Bugeac, pentru perioada 12-25 decembrie 2007.
Consiliul electoral de circumscripţie va prelungi termenul degrevării membrilor
birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi angajarea unei persoane în aparatul
consiliului pentru perioada 12-24 decembrie 2007.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 6;
Contra – 0.
S-a examinat: 4. Pentru modificarea hotărîrii Consiliului electoral al
circumscripţiei electorale săteşti Buţeni nr.20/7
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii:
Dl Iurie Ciocan – la Comisia Electorală Centrală a parvenit o cerere din partea dlui
Petru Stafi, alta din partea dlui E. Eremia şi o contestaţie semnată de şapte consilieri din
partea Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ” privind faptul că nu au fost informaţi
corespunzător despre data şedinţei Consiliul sătesc Buţeni.
Conform art. 13 alin. (3) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală şi Regulamentuui Cadru următoarea şedinţă a Consiliului
local are loc peste 3 zile calendaristice, respectiv a 3-ea convocare coincide exact cu data
de 13 decembrie 2007. Dă citire proceselor-verbale din 10.12.07 cu privire la anularea şi
reluarea şedinţelor consiliului.
Consider că este un abuz din partea Consiliului electoral al circumscripţiei
electorale săteşti Buţeni nr.20/7 şi în special a preşedintelui consiliului dlui Garbuz Ion.
Dl Vasile Gafton – contestaţia despre care s-a menţionat a fost examinată în
şedinţa consiliului?
Dl Iurie Ciocan – la prima şedinţă toţi consilierii au primit sub semnătură
înştiinţare despre data următoarei şedinţe. Dl Garbuz Ion şi-a depăşit atribuţiile, el a
anulat data celei de-a doua şedinţe şi a fixat-o pentru altă dată, dar neinformîndu-i
corespunzător pe consilieri despre aceste schimbări, susţinînd că ei oricum nu se vor
convoca.
Dl Vasile Gafton – este vreo hotărîre a consiliului pe marginea acestei contestaţii?
Ea trebuie examinată şi să se dea răspuns. Noi nu putem grăbi lucrurile dacă nu este
examinată contestaţia.
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Dl Iurie Ciocan – dl Garbuz a raportat că consilierii nu s-au convocat nici în a
doua şedinţă. În procesul-verbal prezentat ei fac doar referinţă la această contestaţie.
Dna Renata Lapti – în momentul în care consilierii stabilesc reluarea procedurii, ei
dau dreptate dlui Stafi, care susţine că nu au fost corect convocaţi.
Dl Iurie Ciocan – pentru data convocării următoarei şedinţe s-au calculat zilele
lucrătoare, astfel sărindu-se peste 5 zile. Dar trebuia peste 3 zile calendaristice aceasta
fiind expres stipulat în lege.
Dna Renata Lapti – în procesul-verbal se recunoaşte tacit greşeala dlui Garbuz.
Noi de fapt convocăm a doua nu a treia şedinţă.
Dl Iurie Ciocan – a doua şedinţă deja a avut loc şi ea nu a fost deliberativă. Dl
Garbuz a informat consilierii mai întîi că v-a avea loc şedinţa la data respectivă, apoi că
nu v-a avea loc şi apoi că iar v-a avea. Ulterior, el a susţinut că el nu vede sens pentru că
oricum consilierii nu se vor convoca.
Dl Eugeniu Ştirbu – Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Buţeni
este părtinitor, ei au anunţat data şedinţei, apoi tot ei au anulat-o. Am vorbit personal cu
dl Garbuz în ziua şedinţei şi el m-a informat că erau prezenţi 3 consilieri din partea
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, iar cei de la Alianţa „MOLDOVA
NOASTRĂ” nu sînt, pentru că de fapt nu i-a anunţat. Este clar de ce se face tărăgănarea
aceasta. Au trecut deja 6 luni de zile, dacă consiliul sătesc Buţeni nu se convoacă şi nu
adoptă nici o hotărîre el se dizolvă. L-am întrebat pe dl Garbuz dacă au primit contestaţii
şi de ce nu le examinează. Noi vom decide asupra organizării alegerilor consiliului local,
dar trebuie să respectăm procedura legală a consiliului ales.
Dl Vasile Gafton – să obligăm consiliul să adopte o hotărîre asupra acestei
contestaţii. Să nu-i obligăm să se convoace acum ci să adopte o hotărîre privind
admiterea sau respingerea contestaţiilor.
Dl Iurie Ciocan – de fapt nu sînt contestaţii ci cereri.
Dl Vasile Gafton – oricum trebuie să fie examinate.
Dl Eugeniu Ştirbu – ce propuneri sînt?
Dl Vasile Gafton - propun Consiliul să-şi abroge hotărîrea şi apoi să examineze
contestaţia.
Dl Iurie Ciocan – să examineze contestaţia mîine şi să se convoace pe 13
decembrie curent. Consilierii au fost notificaţi contra semnătură despre această dată.
Dl Mihai Buşuleac – a 2-a şedinţă a fost la 9 decembrie, de fapt trebuia să aibă loc
pe 9 sau pe 11 decembrie. Ulterior, s-a decis că va fi pe 9 decembrie. Stimaţi colegi, pe
problema din satul Buţeni putem scrie disertaţie, se fac lucruri inutile. Hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale privind dizolvarea Consiliului sătesc Buţeni a fost anulată de instanţa
de judecată, pentru că nu au fost probe că consilierii au fost înştiinţaţi corect despre data
şedinţelor. Impunîndu-i pe consilieri să se întrunească pe data de 13 decembrie le lezăm
anumite drepturi. Şedinţa consiliului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două
treimi din numărul consilierilor aleşi. La a treia convocare, şedinţa va fi deliberativă dacă
se va asigura prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. Noi am contribuit la această greşeala,
fac referire la situaţia privind validarea mandatului de deputat în Parlament, ce dacă s-au
încălcat termenii. Conform hotărîrii Consiliului şedinţele au fost convocate din 3 în 3
zile. În situaţia dată nu văd necesitatea abrogării hotărîrii, de ce să nu le dăm posibilitatea
să-şi corecteze greşeala şi nu este nevoie de a 3-ea şedinţă.
Dl Vasile Gafton – nu văd greşeală dacă se convoacă la un termen ce depăşeşte 3
zile.
Dl Eugeniu Ştirbu – de facto – da, dar de iure – nu recunosc că nu au procedat
corect.
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Dl Pavel Midrigan – dl Garbuz intenţionat acţionează contrar prevederilor legale şi
nu respectă legile. Formula „a abroga” nu este corectă, să abroge au dreptul doar cei care
au adoptat hotărîrea respectivă. Noi putem să o anulăm. Obligînd consiliul să se convoace
pe 13 decembrie el trebuie să o facă, dar mîine e deja 12 decembrie, respectiv nu este real
în timp. Sînt două etape: convocarea consiliului, adoptarea hotărîrii şi aducerea la
cunoştinţa consilierilor data următoarei şedinţe.
Dl Iurie Ciocan – în procesul-verbal consiliul electoral de circumscripţie a stabilit
în hotărîrea sa datele pentru cele 3 şedinţe ale consilierilor.
Dl Eugeniu Ştirbu – este foarte clară situaţia, Consiliul electoral de circumscripţie
Buţeni duce în eroare şi pe noi şi Consiliul local. Nu sînt sigur că poimîne Garbuz nu mă
va suna să-mi spună că nu a găsit pe toţi consilierii. Termenul de 6 luni a trecut. Nu au
fost înaintate contestări ci cereri.
Dl Iurie Ciocan – ei au pornit procedura de convocare a şedinţelor consilierilor, ea
nu poate fi întreruptă.
Dl Vasile Gafton – prima şedinţă a fost convocată legal de Consiliul electoral de
circumscripţie, este problemă cu a doua şedinţă. Consiliul n-a examinat contestaţia să
aprecieze încălcările comise şi să convoace a doua şedinţă.
Dna Renata Lapti – să-i obligăm să convoace nu a treia ci a doua şedinţă.
Dl Iurie Ciocan – varianta propusă e acceptabilă. Dacă revenim la a doua
convocare esenţa contestaţiei am rezolvat-o noi în calitate de organ superior.
Dl Mihai Buşuleac – propun ca dl preşedinte al CEC să le acorde un ajutor, să se
organizeze înştiinţarea consilierilor pentru convocare în teritoriu.
Dl Iurie Ciocan – propun să trimitem 13 telegrame fiecărui consilier. Dl Midrigan
are dreptate se anulează nu se abrogă hotărîrea şi să se convoace consiliul sătesc Buţeni
în a doua şedinţă pe data de 13 decembrie şi 17 decembrie pentru a treia şedinţă.
Dl Pavel Midrigan – în aparatul CEC trebuie să avem coordonatele fiecărui
consilier.
Dna Renata Lapti – ne implicăm în activitatea lor.
Dna Axenia Artemii – să lăsăm aşa cum au stabilit ei pe 17 decembrie.
Dl Vasile Gafton – să nu le indicăm nici o dată, să meargă cineva în teritoriu, în
acest mod să le acordăm ajutor.
Dna Renata Lapti – consilierii au fost anunţaţi sub semnătură despre data şedinţei,
doar că pe 13 decembrie va avea loc a doua şedinţă nu a treia.
Dl Eugeniu Ştirbu - Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Buţeni
trebuie să-şi modifice hotărîrea. Dna Borzin, poate Comisia să modifice hotărîrea
consiliului.
Dna Corina Borzin – ca organ ierarhic superior poate.
Dl Pavel Midrigan – putem să-i obligăm să-şi modifice hotărîrea.
Dl Eugeniu Ştirbu – noi putem să ne implicăm, dar cît este de legal?
Dl Iurie Ciocan – nu este normal ca preşedintele Consiliului electoral de
circumscripţie să abroge sau să modifice hotărîrea CEC. Atunci mă întreb cine conduce
CEC-ul.
Dl Mihai Buşuleac – de ce nu am schimbat componenţa Consiliului electoral de
circumscripţie?
Dl Iurie Ciocan – noi am solicitat de la partidele parlamentare şi consiliul local să
fie înaintate alte persoane în Consiliul electoral de circumscripţie. Însă, nu am primit
propuneri nici de la partide, nici de la consiliu doar PCRM a înaintat propunerile sale.
Propun să fie numită pe data de 13 decembie a doua şi nu a treia şedinţă, pentru că nu
avem probe că şedinţa a fost convocată legal.
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Dl Mihai Buşuleac – ce normă legală încălcăm dacă modificăm hotărîrea lor?
Arătăm că la prima şedinţă a fost totul în ordine, iar pentru a doua şedinţă informăm prin
telegrame consilierii, data şi ora rămîne aceeaşi. Totodată, îl obligăm pe dl Garbuz printro scrisoare să reconfirme convocarea şedinţei. Hotărîrea Consiliului electoral al
circumscripţiei electorale săteşti Buţeni nr.20/7 din 10 decembrie 2007 se modifică după
cum urmează:
Punctul 1 se exclude.
Punctul 2 devine punctul 1 şi se expune în următoarea redacţie:
„Se stabileşte data convocării celei de-a doua şedinţe a Consiliului sătesc Buţeni
13 decembrie 2007, ora 16.00. În cazul în care a doua şedinţă nu va fi deliberativă, a treia
şedinţă se va convoca la 17 decembrie, ora 16.00.
Propunerea se acceptă.
Dl Iurie Ciocan – Consiliul electoral de circumscripţiei întocmeşte procese-verbale
şi nu hotărăşte.
Dl Mihai Buşuleac – e ceva normal, hotărîrea e reflectată în procesul-verbal.
Dl Eugeniu Ştirbu – să pregătim un circular privind pregătirea unui proiect de
hotărîre şi să-l expediem în teritoriu.
Propunerea se acceptă.
Dl Eugeniu Ştirbu supune votului proiectul hotărîrii cu propunerile înaintate de
membrii Comisiei:
Prin hotărîrea din 1 decembrie 2007 Consiliul electoral al circumscripţiei
electorale săteşti Buţeni nr.20/7 a stabilit data de 5 decembrie pentru convocarea în
primă şedinţă a consilierilor din Consiliul sătesc Buţeni. Luînd în considerare faptul că
aceasta nu a fost deliberativă, a doua şedinţă a fost fixată pentru data de 11 decembrie
2007. Întrucît data respectivă nu corespunde termenului prevăzut la art.13 din Legea
privind administraţia publică locală, unde se menţionează că în cazul în care şedinţa nu
este deliberativă aceasta urmează să aibă loc peste 3 zile calendaristice, Comisia
Electorală Centrală a solicitat membrilor consiliului electoral să se conformeze
prevederilor legii şi să stabilească convocarea celei de-a doua şedinţe pentru data de 9
decembrie 2007. Fiind convocată, această şedinţă la fel nu a întrunit majoritatea
consilierilor prevăzută de lege pentru ca aceasta să fie deliberativă.
Ulterior, la 10 decembrie 2007 un grup de consilieri a depus o contestaţie la
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Buţeni unde menţionează că nu au
fost informaţi asupra organizării celei de-a doua şedinţe pentru 9 decembrie curent,
solicitînd stabilirea unei alte date suplimentare şi informarea lor conform legislaţiei în
vigoare.
În această situaţie, la 10 decembrie 2007, Consiliul electoral al circumscripţiei
electorale săteşti Buţeni nr.20/7 a reluat procedura de la început şi a anulat hotărîrea din
1 decembrie 2007 stabilind o altă dată de convocare a primei şedinţe a Consiliului sătesc
Buţeni.
Hotărîrea în cauză a fost contestată de dl Stafi Petru, consilier în Consiliul raional
Hînceşti, solicitînd intervenţia Comisiei Electorale Centrale şi stabilirea datei celei de-a
treia şedinţe a Consiliului sătesc Buţeni 13 decembrie 2007.
Avînd în vedere că prima şedinţă a Consiliului sătesc Buţeni a fost convocată în
mod legal, iar despre convocarea celei de-a doua şedinţe unii dintre consilieri declară că
nu au fost anunţaţi conform legislaţiei, Comisia Electorală Centrală consideră necesar a
modifica Hotărîrea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Buţeni
nr.20/7 din 10 decembrie 2007.
Pornind de la considerentele expuse şi în conformitate cu art.18 şi 26 din Codul
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi art. 13 din Legea privind administraţia
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publică locală nr.436 din 28 decembrie 2006, Comisia Electorală Centrală
HOTĂRĂŞTE:
1. Hotărîrea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Buţeni
nr.20/7 din 10 decembrie 2007 se modifică după cum urmează:
Punctul 1 se exclude.
Punctul 2 devine punctul 1 şi se expune în următoarea redacţie:
„Se stabileşte data convocării celei de-a doua şedinţe a Consiliului sătesc Buţeni
13 decembrie 2007, ora 16.00. În cazul în care a doua şedinţă nu va fi deliberativă, a treia
şedinţă se va convoca la 17 decembrie, ora 16.00.
2. Se obligă Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Buţeni nr.20/7
să asigure înştiinţarea consilierilor contra semnătură privind convocarea şedinţei
Consiliului sătesc Buţeni.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 5. Cu privire la modificarea Devizului de cheltuieli pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007.
A raportat: Dna Elizaveta Oţel.
Întrebări şi obiecţii:
Dl Eugeniu Ştirbu – dna Oţel care este situaţia privind asigurarea financiară a
alegerilor din comuna Albina, raionul Cimişlia şi satul Bugeac, UTA Găgăuzia?
Dna Elizaveta Oţel – în comuna Albina, raionul Cimişlia totul e în ordine, iar
referitor la alegerile din satul Bugeac, UTA Găgăuzia trasferurile încă nu sînt reflectate la
trezorerie, din acest motiv nu sîntem încă în posibilitatea de a raporta.
În legătură cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi din 11 noiembrie
2007 pentru funcţia de consilier în Consiliul raional Rezina şi a votării repetate pentru
alegerea primarului satului Buţeni, raionul Hînceşti din 16 decembrie 2007, în
conformitate cu art.18 şi 35 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997,
Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se modifică Devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor
locale generale din 3 iunie 2007, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.
456 din 30 martie 2007, după cum urmează:
Cheltuieli ale Comisiei Electorale Centrale:
Art.113.18 „Arenda bunurilor”
Art.113.13 „Mărfuri şi servicii neatribuite la alte alineate”

+ 3 646 lei
- 3 646 lei

Cheltuieli pentru întreţinerea Consiliului electoral al circumscripţiei
raionale Rezina:
Art.111.08 „Retribuirea muncii”
- 1 000 lei
Art.113.11 „Servicii de telecomunicaţie şi poştă”
+ 650 lei
Cheltuieli pentru întreţinerea birourilor electorale ale secţiilor de votare
Rezina:
Art.113.11 „Servicii de telecomunicaţie şi poştă”
+ 350 lei
Cheltuieli pentru întreţinerea consiliilor electorale de nivelul întîi, raionul
Hînceşti:
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Art.113.11 „Servicii de telecomunicaţie şi poştă”
Art.113.13 „Întreţinerea mijloacelor de transport, benzina”

- 1 400 lei
+ 1 400 lei

2. Direcţia financiară şi audit va opera modificările respective.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 6. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
comunal Ciorescu, municipiul Chişinău.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.c) din Legea privind statutul alesului local nr.768-XIV
din 2 februarie 2000, art.24 alin.(1) lit.b) şi art.84 alin.(2) din Legea privind administraţia
publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul comunal Ciorescu, prin
decizia nr.7/6 din 23 noiembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl
Tcaciuc Alexandru (viceprimar al comunei) ales pe lista Partidului Comuniştilor din
Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul comunal Ciorescu revine dlui Pana Gheorghii,
candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată
prin hotărîrea Judecătoriei sectorului Rîşcani, municipiul Chişinău din 13 iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciorescu.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ciorescu, municipiul
Chişinău dlui Pana Gheorghii, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din
Republica Moldova.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 7. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
comunal Geamăna, raionul Anenii Noi.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.c) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Geamăna, prin decizia nr. 03/08
din 28 octombrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Jizdan Andrei
(inginer cadastral), ales pe lista Partidului Popular Creştin Democrat. Astfel, a devenit
vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul comunal Geamăna revine dnei Cătărău Zinovia,
candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Anenii Noi din 12 iunie 2007.
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În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Geamăna.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Geamăna, raionul Anenii
Noi dnei Cătărău Zinovia, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 8. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
sătesc Sadaclia, raionul Basarabeasca.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.c) din Legea privind statutul alesului local nr.768-XIV
din 2 februarie 2000, art.24 alin.(1) lit.b) şi art.84 din Legea privind administraţia publică
locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul sătesc Sadaclia, prin decizia
nr.07/02 din 10 iulie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Baciu Vasile
(primar al satului), ales pe lista Partidului Democraţiei Sociale din Moldova. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sadaclia revine dlui Cosolovschi Mihail,
candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei Sociale din Moldova, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Basarabeasca din 27 iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sadaclia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sadaclia, raionul
Basarabeasca dlui Cosolovschi Mihail, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei
Sociale din Moldova.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 9. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
orăşenesc Călăraşi, raionul Călăraşi.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit. c) şi g) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000
privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) şi alin. (3) din Legea nr.436-XVI din
28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Călăraşi,
prin decizia nr. 05/01 din 23 noiembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de
Stoica Ion, în legătură cu decesul acestuia, ales pe lista Partidului Comuniştilor din
Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Călăraşi revine dnei Boian Ala, candidat
supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 11 iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
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1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Călăraşi.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Călăraşi, raionul
Călăraşi dnei Boian Ala, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 10. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
sătesc Păuleşti, raionul Călăraşi.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi art. 24 alin. (1) lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Păuleşti, prin decizia nr. 07/05
din 16 noiembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Lungu Janeta, la
cerere, aleasă pe lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier
atribuit formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul sătesc Păuleşti revine dlui Arapan Simion, candidat
supleant pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 11
iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Păuleşti.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Păuleşti, raionul Călăraşi
dlui Arapan Simion, candidat supleant pe lista Partidului Liberal.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 11. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul
sătesc Tănătari, raionul Căuşeni.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.c) şi f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000
privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) şi d) din Legea nr.436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Tănătari, prin
deciziile nr.nr. 9/9 din 13 septembrie 2007 şi 11/7 din 8 octombrie 2007, a ridicat
mandatele de consilier deţinute de dl Munjiu Sergiu (inginer cadastral), ales pe lista
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi dlui Cibotari Petru, la cerere, ales pe
lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ». Astfel, au devenit vacante două mandate de
consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatele de consilier în Consiliul sătesc Tănătari revin dlui Osadci Grigore, candidat
supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi dnei Moisei Lidia,
candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ», confirmate prin hotărîrea
Judecătoriei Căuşeni din 13 iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
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1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Tănătari.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Tănătari, raionul Căuşeni
dlui Osadci Grigore, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova şi dnei Moisei Lidia, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA
NOASTRĂ».
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 12. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
sătesc Burlacu, raionul Cahul
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Burlacu, prin decizia nr. 4/6 din 17
octombrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Donea Corneliu, la cerere,
ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un
mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul sătesc Burlacu revine dlui Topciu Gheorghe, candidat
supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Cahul din 15 iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Burlacu.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Burlacu, raionul Cahul dlui
Topciu Gheorghe, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 13. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
sătesc Topala, raionul Cimişlia.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi art. 24 alin. (1) lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Topala, prin decizia nr. 04/04
din 22 octombrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Păduraru Petru, la
cerere, ales pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ». Astfel, a devenit vacant un
mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul sătesc Topala revine dnei Obleac Maria, candidat
supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ», confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Cimişlia din 12 iunie 2007. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de
declaraţia dnei Plop Valentina, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA
NOASTRĂ», prin care refuză mandatul de consilier.
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În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Topala.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Topala, raionul Cimişlia
dnei Obleac Maria, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ».
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 14. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
sătesc Popeştii de Jos, raionul Drochia.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.c) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) şi art.84 alin.(2) din Legea nr.436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Popeştii de Jos, prin
decizia nr. 4/5 din 16 noiembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Nicora
Ion (vicepreşedintele raionului), ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul sătesc Popeştii de Jos revine dnei Patraşcu Lidia,
candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată
prin hotărîrea Judecătoriei Drochia din 12 iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Popeştii de
Jos.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Popeştii de Jos, raionul
Drochia dnei Patraşcu Lidia, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din
Republica Moldova.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 15. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
comunal Işcălău, raionul Făleşti.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi art.24 alin.(1) lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Işcălău, prin decizia nr. 06/12 din
28 septembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Braguţa Gheorghe, la
cerere, ales pe lista Partidului Popular Creştin Democrat. Astfel, a devenit vacant un
mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul comunal Işcălău revine dlui Bologan Ion, candidat
supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Făleşti din 6 iunie 2007. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de
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adeverinţa primăriei comunei Işcălău privind plecarea peste hotarele ţării a dlui Negură
Vasile, candidat supleant din partea Partidului Popular Creştin Democrat.
În conformitate cu art.133 alin.(12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Işcălău.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Işcălău, raionul Făleşti,
dlui Bologan Ion, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 16. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
sătesc Fundurii Noi, raionul Glodeni.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi art.24 alin.(1) lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Fundurii Noi, prin decizia nr. 9-4
din 28 noiembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Şalaru Mihail, la
cerere, ales pe lista Partidului Popular Republican. Astfel, a devenit vacant un mandat de
consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi revine dlui Mocriţchi Boris,
candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican, confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Glodeni din 27 iunie 2007.
În conformitate cu art.133 alin.(12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi, raionul
Glodeni dlui Mocriţchi Boris, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 17. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
comunal Răzeni, raionul Ialoveni.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art. 5 alin.(2) lit.c) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) şi art.84 alin.(2) din Legea nr.436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Răzeni, prin
decizia nr. 4/7 din 8 noiembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Roşca
Fedora (viceprimar al comunei), consilier independent. Astfel, a devenit vacant un
mandat de consilier. Potrivit şirului descrescător, vacanţa mandatului se completează din
partea candidaţilor independenţi.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul comunal Răzeni revine dlui Doloşcan Avram, candidat
independent, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni din 7 iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (10) şi alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
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1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răzeni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Răzeni, raionul Ialoveni
dlui Doloşcan Avram, candidat independent.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 18. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
sătesc Borogani, raionul Leova.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.c) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) şi art.84 alin.(2) din Legea nr.436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Borogani, prin
decizia nr. 5.6 din 9 august 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Harciuc
Grigore (primar al satului), ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul sătesc Borogani revine dnei Gemănoaie Svetlana,
candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată
prin hotărîrea Judecătoriei Leova din 15 iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Borogani.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova
dnei Gemănoaie Svetlana, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din
Republica Moldova.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 19. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
comunal Cazangic, raionul Leova.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Cazangic, prin decizia nr. 02/02
din 7 august 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Moldovanu Maria , la
cerere, aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit
vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul comunal Cazangic revine dnei Cujbă Rodica,
candidată supleantă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată
prin hotărîrea Judecătoriei Leova din 15 iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cazangic.
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Cazangic, raionul Leova
dnei Cujbă Rodica, candidată supleantă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 20. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul
orăşenesc Otaci, raionul Ocniţa.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.c), lit.f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000
privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b), lit.d) şi art.84 alin.(2) din Legea
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul
orăşenesc Otaci, prin decizia nr. 03/15 din 30 octombrie 2007, a ridicat mandatele de
consilier deţinute de dl Ţopa Andrei (vicepreşedinte al raionului) şi dl Scripcaru Ion
(viceprimar al oraşului), aleşi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi
dl Sosnovschii Vladimir, la cerere, ales pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”.
Astfel, au devenit vacante trei mandate de consilier atribuite formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Otaci revin dlui Sliva Ion şi dlui Melnicov
Nicolai, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor şi dnei Bodnar Natalia,
candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Ocniţa din 14 iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa a trei mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Otaci.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Otaci, raionul Ocniţa
dlui Sliva Ion şi dlui Melnicov Nicolai, candidaţi supleanţi pe lista Partidului
Comuniştilor din Republica Moldova şi dnei Bodnar Natalia, candidat supleant pe lista
Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 21. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
raional Orhei.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi art.24 alin.(1) lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, Consiliul raional Orhei, prin decizia nr. 4/24 din 15
noiembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Mustovici Veaceslav, la
cerere, ales pe lista Partidului Social-Liberal. Astfel, a devenit vacant un mandat de
consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul raional Orhei revine dnei Cireş Elena, candidat
supleant pe lista Partidului Social-Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei
din 14 iunie 2007. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia dlui Ciloci Danil,
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candidat supleant pe lista Partidului Social-Liberal, prin care refuză mandatul de
consilier.
În conformitate cu art.133 alin.(12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Orhei dnei Cireş Elena,
candidat supleant pe lista Partidului Social-Liberal.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 22. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
raional Sîngerei.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi art.24 alin.(1) lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, Consiliul raional Sîngerei, prin decizia nr. 7/9 din 9
noiembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Moraru Nicolae, la cerere,
ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un
mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul raional Sîngerei revine dlui Marandiuc Vasile,
candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată
prin hotărîrea Judecătoriei Sîngerei din 11 iunie 2007.
În conformitate cu art.133 alin.(12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Sîngerei dlui Marandiuc
Vasile, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 23. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
comunal Bălăşeşti, raionul Sîngerei.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.c) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) şi art.84 alin.(2) din Legea nr.436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Bălăşeşti, prin
decizia nr. 7/5-2 din 24 septembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl
Siminică Nicolae (viceprimar al comunei), ales pe lista Alianţei „MOLDOVA
NOASTRĂ”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul comunal Bălăşeşti revine dnei Valuţă Raisa, candidat
supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Sîngerei din 14 iunie 2007.
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În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bălăşeşti.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Bălăşeşti, raionul
Săngerei dnei Valuţă Raisa, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA
NOASTRĂ”.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 24. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
comunal Grigorăuca, raionul Sîngerei
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art. 5 alin.(2) lit.f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi art. 24 alin. (1) lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Grigorăuca, prin decizia nr.
4.4 din 25 iunie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Hajevschi Anatoli, la
cerere, consilier independent. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier. Potrivit
şirului descrescător vacanţa mandatului consilierului independent se completează din
partea Partidului Legii şi Dreptăţii.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul comunal Grigorăuca revine dnei Velicico Vera,
candidat supleant pe lista Partidului Legii şi Dreptăţii, confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Sîngerei din 14 iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (10), alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grigorăuca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Grigorăuca, raionul
Sîngerei dnei Velicico Vera, candidat supleant pe lista Partidului Legii şi Dreptăţii.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 25. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul
raional Soroca.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.c) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) şi art.84 alin.(2) din Legea nr.436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Soroca, prin
deciziile nr.nr. 4/2.1 şi 4/2.2 din 2 noiembrie 2007, a ridicat mandatele de consilier
deţinute de dl Tetiu Valeriu (vicepreşedintele raionului), ales pe lista Partidului Social
Democrat din Moldova şi dl Branişte Nicolae (şef adjunct, Direcţia Agricultură şi
Alimentaţie), ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, au
devenit vacante două mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatele de consilier în Consiliul raional Soroca revin dlui Vovc Vladimir, candidat
supleant Partidului Social Democrat din Moldova şi dlui Ciuntu Vasilii, candidat supleant
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pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Soroca din 11 iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul raional Soroca.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Soroca dlui Vovc
Vladimir, candidat supleant Partidului Social Democrat din Moldova şi dlui Ciuntu
Vasilii, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 26. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
comunal Vărăncău, raionul Soroca.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit. c) şi art.8 alin (2) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie
2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit. b) din Legea nr.436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Vărăncău, prin
decizia nr. 4/2 din 4 octombrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dna
Angela Anici (contabil-şef, primărie), aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din
Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul comunal Vărăncău revine dnei Leşcu Lilia, candidat
supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Soroca din 11 iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vărăncău.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Vărăncău, raionul
Soroca dnei Leşcu Lilia, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 27. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
sătesc Scoreni, raionul Străşeni.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Scoreni, prin decizia nr. 05/14 din
21 noiembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Barbos Elena, la cerere,
aleasă pe lista Partidului Popular Creştin Democarat. Astfel, a devenit vacant un mandat
de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul sătesc Scoreni revine dnei Nogailîc Maria, candidat
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supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democarat, confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Străşeni din 15 iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Scoreni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Scoreni, raionul Străşeni
dnei Nogailîc Maria, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democarat.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 28. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul
sătesc Tătăreşti, raionul Străşeni.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Tătăreşti, prin deciziile nr.nr 14/5 şi
15/5 din 23 noiembrie 2007, a ridicat mandatele de consilier deţinute de dnii Corpacean
Vladimir şi Praniţchi Nicolae, la cerere, aleşi pe lista Alianţei „MOLDOVA
NOASTRĂ”. Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier atribuite formaţiunii
nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatele de consilier în Consiliul sătesc Tătăreşti revin dlui Ţîrdea Vasile şi dnei
Mîrzenco Raisa, candidaţi supleanţi pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”,
confirmată prin hotărîri Judecătoriei Străşeni din 13 iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Tătăreşti.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Tătăreşti, raionul Străşeni
dlui Ţîrdea Vasile şi Mîrzenco Raisa, candidaţi supleanţi pe lista Alianţei „MOLDOVA
NOASTRĂ”.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 29. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
raional Ştefan Vodă.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.c) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) şi art.84 alin.(2) din Legea nr.436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă, prin
decizia nr. 10/21 din 22 noiembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl
Ţurcan Ion (secretarul consiliului raional), ales pe lista Partidului Social-Liberal. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă revine dlui Plămădeală Vasile,
candidat supleant pe lista Partidului Social-Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei
Ştefan Vodă din 13 iunie 2007.
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În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă dlui
Plămădeală Vasile, candidat supleant pe lista Partidului Social-Liberal.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 30. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
comunal Petreşti, raionul Ungheni.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.c) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Petreşti, prin decizia nr. 7/10 din
6 iulie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Pascari Nina (specialist pentru
reglementarea regimului funciar, primărie), aleasă pe lista Partidului Social Democrat din
Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul comunal Petreşti revine dlui Bejenaru Anatolie,
candidat supleant pe lista Partidului Social Democrat din Moldova, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 14 iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Petreşti.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Petreşti, raionul
Ungheni dlui Bejenaru Anatolie, candidat supleant pe lista Partidului Social Democrat
din Moldova.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 31. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul
comunal Todireşti, raionul Ungheni.
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Conform art.5 alin.(2) lit.f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Todireşti, prin decizia nr. 10/9
din 27 noiembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Obrişte Grigore, la
cerere, ales pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. Astfel, a devenit vacant un
mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul comunal Todireşti revine dlui Bîrzoi Victor, candidat
supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Ungheni din 14 iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
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1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Todireşti.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Todireşti, raionul
Ungheni dlui Bîrzoi Victor, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA
NOASTRĂ”.
S-a votat:
Pro - 6;
Contra - 0.
S-a examinat: 32. Diverse.
1. Raportul privind vizita de studiere a experienţei ce ţine de asigurarea drepturilor
şi libertăţilor electorale ale cetăţenilor din Federaţia Rusă (se anexează).
A raportat: Dl Iurie Ciocan.
2. Privind votarea repetată pentru funcţia de primar al satului Buţeni, raionul
Hînceşti.
A raportat: Dl Eugeniu Ştirbu.
Dl Eugeniu Ştirbu – duminică v-a avea loc votarea repetată pentru funcţia de
primar al satului Buţeni, raionul Hînceşti, mă adresez către membrii Comisiei şi
funcţionarii aparatului, să fim toţi în zona de acoperire a telefoniei mobile pentru a putea
fi convocaţi după necesitate.
Membrii biroului electoral a secţiei de votare s-ar putea să nu se prezinte la
alegeri.
Dl Mihai Buşuleac – să nu fim învinuiţi că modelăm careva situaţii nedorite.
Dl Eugeniu Ştirbu – trebuie să fim pregătiţi, s-ar putea de ieşit în teritoriu şi de
facut o listă de rezervă pentru membrii biroului electoral a secţiei de votare.
Propunerea se acceptă.
3. Planul de activitate pentru anul 2008.
A raportat: Dl Eugeniu Ştirbu.
Dl Eugeniu Ştirbu – aşteptăm propuneri din partea membrilor CEC privind
planificarea activităţilor Comisiei Electorale Centrale pentru anul viitor, inclusiv
planificarea deplasărilor.
4. Informaţie privind răspunsul la scrisoarea dlui Secăreanu, preşedintele Comisiei
Parlamentare pentru Drepturile Omului (se anexează).
A raportat: Dl Eugeniu Ştirbu.
Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale

Eugeniu Ştirbu

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

Iurie CIOCAN

Ex.: Diana Railean
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