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PROCES-VERBAL 

17.11.09_____ nr. 226 

          mun. Chişinău  

 

al şedinţei Comisiei  

Electorale Centrale 

Ora: 16.00 

     

 

Preşedinte: Eugeniu Ştirbu  

 

Vicepreşedinte: Renata Lapti 

 

Secretar: Iurie Ciocan 

                                            

Membri:          Pavel Midrigan   

 Victor Kosteţki 

 Vasile Gafton 

 

Lipsesc: Mihai Buşuleac /absenţă motivată/ 

 Nicolae Gîrbu /absenţă motivată/ 

 Valentin Vizant /absenţă motivată/ 

     

 

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

 

AU VOTAT 

Pentru  ____5_____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – propune spre examinare proiectul ordinii de zi. 

 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul ordinii de zi. 
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AU VOTAT 

Pentru  ____5_____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

Dl Vasile Gafton, membrul Comisiei, s-a alăturat şedinţei în timpul discuţiilor 

efectuate la „Diverse”. 

 
ORDINEA DE ZI: 

 

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

unele localităţi la 15 noiembrie 2009 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

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

satelor Lărguţa, raionul Cantemir, şi Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă  

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

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

desfăşurarea turului II de scrutin al alegerilor primarilor satelor Lărguţa, 

raionul Cantemir şi, Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă, din 29 noiembrie 2009 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

4. Cu privire la încetarea procesului electoral privind desfăşurarea alegerilor noi 

la funcţia de primar al comunei Selişte, raionul Orhei 

Raportor: Iurie Ciocan 

5. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Vadul lui 

Isac, raionul Cahul 

Raportor: Iurie Ciocan 

6. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Ocniţa 

Raportor: Iurie Ciocan 

7. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal 

Morozeni, raionul Orhei 

Raportor: Iurie Ciocan 

8. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal 

Cotiujenii Mici, raionul Sîngerei 

Raportor: Iurie Ciocan 

9. Diverse 
 

1. S-A AUDIAT:  

 

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei – în conformitate cu art. 139 din 

Codul electoral, Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 2928 din 11 

septembrie a fixat data de 15 noiembrie 2009 pentru alegerile noi ale primarilor 

satelor Lărguţa, raionul Cantemir, Semionovca şi Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă. 

Pentru alegerea primarului satului Lărguţa, raionul Cantemir, în buletinul de 

vot au fost incluse 5 candidaturi, înaintate din partea Partidului Democrat din 

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

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

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

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

procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarului, 

întocmit de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Lărguţa nr. 16, s-a 

constatat:  

în listele electorale au fost incluşi 2033 alegători, la votare au participat 947 

alegători sau 46,58 la sută, au fost declarate nevalabile 21 buletine de vot, numărul de 

voturi valabil exprimate constituie 926. Pentru efectuarea alegerilor la funcţia de 

primar în circumscripţia electorală Lărguţa nr. 16, consiliul electoral a primit 2001 

buletine de vot. Nu au fost utilizate 1054 buletine de vot.  
Candidaţii la funcţia de primar: Butuc Iurie din partea Partidului Democrat din 

Moldova a obţinut 86 voturi, Tarnovschi Dumitru din partea Partidului Politic 

„Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” – 383 voturi, Bagrin Ion din partea Partidului 

Politic „Partidul Liberal Democrat din Moldova” – 156 voturi, Nistor Teodosia din 

partea Partidului Politic „Partidul Liberal”  – 207 voturi, Raicu Tudor, candidat 

independent, – 94 voturi valabil exprimate.  

Conform art. 134 alin. (2) din Codul electoral, candidaţii Tarnovschi Dumitru 

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

din partea Partidului Politic „Partidul Liberal” vor fi incluşi în buletinul de vot la al 

doilea tur de scrutin. 

Pentru alegerea primarului satului Semionovca, raionul Ştefan Vodă, în 

buletinul de vot au fost incluse 5 candidaturi, înaintate din partea Partidului 

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

Partidului Politic „Partidul Liberal”, Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

şi un candidat independent. 

În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea 

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

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

primarului, întocmit de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti 

Semionovca nr. 18, s-a constatat:  

în listele electorale au fost incluşi 619 alegători, la votare au participat 370 

alegători sau 59,7 la sută, au fost declarate nevalabile 3 buletine de vot, numărul de 

voturi valabil exprimate constituie 367. Pentru efectuarea alegerilor la funcţia de 

primar în circumscripţia electorală Semionovca nr. 18, consiliul electoral a primit 

619 buletine de vot. Nu au fost utilizate 249 buletine de vot.  
Candidaţii la funcţia de primar: Proscurchin Nicolai din partea Partidului 

Democrat din Moldova a obţinut 36 voturi, Crat Liudmila din partea Partidului 

Politic „Partidul Liberal Democrat din Moldova” – 12 voturi, Vrabie Serghei din 

partea Partidului Politic „Partidul Liberal” – 29 voturi,  Grinco Anatoli din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova – 90 voturi, Zolotuhina Zinovia, 

candidat independent,   – 200 voturi valabil exprimate. 

În temeiul art.134 alin. (1) din Codul electoral, dna Zolotuhina Zinovia, 

candidat independent, este aleasă primar al satului.  

Pentru alegerea primarului satului Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă, în buletinul 

de vot au fost incluse 5 candidaturi, înaintate din partea Partidului Popular Creştin 
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Democrat, Partidului Politic „Partidul Liberal”, Partidului Democrat din Moldova, 

Partidului Politic „Partidul Liberal Democrat din Moldova” şi Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova.  

În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea 

primarului satului Ştefăneşti,  întocmit de biroul electoral al secţiei de votare nr. 26, 

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

întocmit de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Ştefăneşti nr. 20, s-

a constatat:  

în listele electorale au fost incluşi 942 alegători, la votare au participat 541 

alegători sau 57,43 la sută, au fost declarate nevalabile 5 buletine de vot, numărul de 

voturi valabil exprimate constituie 536. Pentru efectuarea alegerilor la funcţia de 

primar în circumscripţia electorală Ştefăneşti nr. 20, consiliul electoral a primit 912 

buletine de vot. Nu au fost utilizate 371 buletine de vot.  
Candidaţii la funcţia de primar: Qatrawi Erselia din partea Partidului Popular 

Creştin Democrat a obţinut 223 voturi, Bocancea Ludmila din partea Partidului 

Politic „Partidul Liberal” – 71 voturi, Rusu Galina din partea Partidului  Democrat 

din Moldova – 92 voturi,  Oprea Alexandru din partea Partidului Politic „Partidul 

Liberal Democrat din Moldova” – 43 voturi, Lichi Ion din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova – 107 voturi valabil exprimate. 

Conform art. 134 alin. (2) din Codul electoral, candidaţii Qatrawi Erselia din 

partea Partidului Popular Creştin Democrat şi Lichi Ion din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova vor fi incluşi în buletinul de vot la al doilea tur 

de scrutin. 

 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

  1. Ia act de rezultatele alegerilor noi ale primarilor satelor Lărguţa, raionul 

Cantemir, Semionovca şi Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă, desfăşurate la 15 

noiembrie 2009. 

  2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____5_____, Contra ____0_____, S-au abţinut _____0___ 

 

2. S-A AUDIAT:  

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei – avînd în vedere că la alegerile 

locale noi din 15 noiembrie 2009 în satele Lărguţa, raionul Cantemir, şi 

Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă, nici un candidat pentru funcţia de primar nu a 

întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate ale 

alegătorilor care au participat la votare şi în conformitate cu art. 18, 26 şi 134 din 

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

Centrală propune de a stabili pentru data de 29 noiembrie 2009 turul doi de 
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scrutin pentru alegerea primarilor satelor Lărguţa, raionul Cantemir, şi Ştefăneşti, 

raionul Stefan Vodă, cu doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de 

voturi în primul tur de scrutin şi de a prelungi termenul degrevării de la locul de 

muncă permanent al persoanelor degrevate anterior. 

 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

     1. A stabili pentru data de 29 noiembrie 2009 turul doi de scrutin pentru 

alegerea primarilor satelor Lărguţa, raionul Cantemir, şi Ştefăneşti, raionul Stefan 

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

de scrutin. 

2. A prelungi termenul degrevării de la locul de muncă permanent al 

preşedintelui Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Lărguţa, dna 

Dima Maria, şi secretarului Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Ştefăneşti, dna Guţu Natalia pentru perioada 17 noiembrie – 30 noiembrie 

2009, inclusiv. 

 Consiliile electorale ale circumscripţiilor electorale săteşti Lărguţa şi 

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

consiliilor respective  pentru perioada 17 noiembrie – 30 noiembrie 2009, 

inclusiv.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

    

AU VOTAT 

Pentru ___5_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

3. S-A AUDIAT: 

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei – în legătură cu organizarea şi 

desfăşurarea turului doi al alegerilor primarilor satelor Lărguţa, raionul Cantemir, şi 

Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă şi în conformitate cu art.18 şi 35 din Codul 

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală propune   

spre aprobare Devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

locale noi din 29 noiembrie 2009 în sumă de  18503 lei. 

 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT:  

1. A aproba Devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale noi din 29 noiembrie 2009 în sumă de  18503 lei. 

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

Finanţelor planurile de finanţare în vederea finanţării consiliilor electorale 

respective. 

3. După încheierea alegerilor, consiliile electorale vor prezenta Comisiei 

Electorale Centrale un raport asupra gestionării mijloacelor financiare alocate, 

conform Instrucţiunii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru organizarea 
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şi desfăşurarea alegerilor, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr.397 din 14 decembrie 2006. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

DEVIZUL DE CHELTUIELI 

pentru organizarea şi desfăşurarea turului doi de scrutin al alegerilor primarilor 

satelor Lărguţa, raionul Cantemir şi Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă, din 29 

noiembrie 2009 
 

I. Cheltuieli pentru întreţinerea Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale săteşti  Lărguţa, raionul Cantemir – 9763 lei, inclusiv: 

Art.111.00 „Retribuirea muncii”  6610 lei 

Art.112.00 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii”  1521 lei 

Art.113.00 „Plata mărfurilor şi serviciilor”  900 lei 

Art.114.00 „Deplasări în interes de serviciu”  500 lei  

Art.116.00 „Primele de asigurări oblig. de asistenţă medicală”    232 lei  

 
II. Cheltuieli pentru întreţinerea Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale săteşti  Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă – 8740 lei, inclusiv: 

Art.111.00 „Retribuirea muncii”  5802 lei 

Art.112.00 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii”  1335 lei 

Art.113.00 „Plata mărfurilor şi serviciilor”  900 lei 

Art.114.00 „Deplasări în interes de serviciu”  500 lei  

Art.116.00 „Primele de asigurări oblig. de asistenţă medicală”    203 lei  

 

Total cheltuieli  -   18503 lei 
 

 

 

Eugeniu ŞTIRBU 

Preşedintele 

Comisiei Electorale Centrale 

 

 

Elizaveta OŢEL 

Şef Direcţie financiară şi audit 
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AU VOTAT 

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

 

Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei, propune de a examina chestiunea nr. 5 din 

ordinea de zi  căci,  din greşeală,  chestiunea nr. 4 nu se regăseşte în broşură. 

 

Propunerea se acceptă unanim. 

 

Ulterior, dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei, supune votului propunerea de a 

reveni la ordinea de zi în varianta iniţială a consecutivităţii chestiunilor incluse. 

 

AU VOTAT 

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

 

4. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei - prin decizia nr. 07/11.7 din 22 mai 

2009 a Consiliului comunal Selişte, raionul Orhei, a fost declarată vacantă funcţia 

de primar al acestei localităţi, fiind solicitată organizarea alegerilor noi. Ulterior, în 

baza deciziei respective, Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr.2936 din 29 

septembrie 2009, a stabilit pentru data de 29 noiembrie 2009 desfăşurarea alegerilor 

locale noi la funcţia de primar al comunei Selişte, raionul Orhei. 

Totodată, prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 23 octombrie 2009 (rămînînd 

definitivă la data de 13 noiembrie 2009), a fost anulată decizia nr.07/11.7 din 22 

mai 2009 a Consiliului comunal Selişte.  

Potrivit art.139 alin.(3) din Codul electoral nr.1381-XIII 21 noiembrie 1997, 

„data alegerilor noi se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală cu cel puţin 

60 de zile înainte de ziua alegerilor, la propunerea autorităţii administraţiei publice 

locale”. 

 Astfel, prin anularea deciziei nr.07/11.7 din 22 mai 2009 a Consiliului 

comunal Selişte, procesul electoral urmează  să înceteze, cu modificarea şi 

abrogarea hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale în acest sens. 

Avînd în vedere circumstanţele expuse, conducîndu-se de prevederile art.18 

alin.(2) şi art. 139 alin.(3) din Codul electoral şi art.4, 59, 60 din Legea nr.317-XV 

din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Încetează procesul electoral privind desfăşurarea alegerilor noi la funcţia 

de primar al comunei Selişte, raionul Orhei, stabilite pentru data de 29 noiembrie 

2009. 

2. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2936 din 29 septembrie 2009 cu 

privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor în unele localităţi se 

modifică, după cum urmează: 

- la primul alineat, sintagma „comunei Selişte, raionul Orhei;” se exclude; 

- la pct. 1, sintagma „ – comuna Selişte, raionul Orhei;” se exclude.  



 8 

3. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2938 din 29 septembrie 2009 cu 

privire la constituirea circumscripţiilor electorale se modifică, după cum urmează: 

- la pct. 1, sintagma „– circumscripţia electorală comunală Selişte (satele 

Selişte, Lucăşeuca şi Mana) nr. 30, raionul Orhei;” se exclude. 

4. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2949 din 13 

octombrie 2009 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale comunale Selişte nr. 30, raionul Orhei. 

5. Degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a dlui Godoroja 

Andrei, preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 

Selişte nr. 30, raionul Orhei, încetează începînd de la data de 18 noiembrie 2009. 

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 
AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

 Dl Pavel Midrigan – propun de exclus pct. 1 din proiectul de hotărîre. 

 Dl Iurie Ciocan – hotărîrile menţionate, odată ce au fost adoptate, au efect 

juridic de demarare a procesului electoral. Respectiv, procedurile electorale 

demarate trebuie încetate. Dacă anulăm hotărîrea CEC aceste proceduri electorale 

vor continua. De aceea şi este inclus pct. 1 în proiect prin care se încetează procesul 

electoral pentru desfăşurarea alegerilor în această localitate, deci însăşi procedura 

şi, ulterior anularea sau abrogarea hotărîrilor CEC. Acum trebuie să stopăm 

procedurile electorale care au demarat. 

 Dna Renata Lapti – din punctul de vedere procedural ar trebuie să existe o 

hotărîre aparte cu privire la încetarea procesului electoral privind desfăşurarea 

alegerilor noi la funcţia de primar al comunei Selişte. Deja, în baza acestei hotărîri 

urmează ceea ce spuneţi dumneavoastră referitor la pct. 2, 3 şi 4 din proiectul de 

hotărîre. Din punctul de vedere al tehnicii legislative, propun ca acest proiect de 

hotărîre să fie bifat în două hotărîri. 

 Dl Pavel Midrigan – în acest proiect de hotărîre avem 3 noţiuni: şi încetare şi, 

modificare şi, abrogare. Ca atare, noţiunea de „a înceta procesul electoral” nu se 

foloseşte. Hotărîrea se anulează sau se abrogă căci, eficienţa juridică este aceeaşi: 

de a desfiinţa un act juridic. Consider, că trebuie de formulat altfel. 

 Dl Iurie Ciocan – putem face o analogie. Atunci cînd Comisia Electorală 

Centrală în componenţa 2003-2005 şi-a încetat mandatul înainte de termen în 

legătură cu modificările Codului electoral, Parlamentul a adoptat o hotărîre, prin 

care: 1. Se înceta mandatul Comisiei înainte de termen; 2. Se abroga hotărîrea 

privind desemnarea Comisiei; 3. Se stabilea o nouă componenţă a Comisiei. Deci, 

la fel ca şi în cazul dat. Într-adevăr, se utilizează 3 termeni deoarece Comisia 

stopează ori încetează procesul electoral, fiindcă acesta, sub aspect procedural, 

trebuie oprit, căci nu se încetează de la sine. Consiliul electoral Selişte activează şi 

în prezent, membrii acestuia au adoptat, în această perioadă, un şir de hotărîri, au 

întocmit procese-verbale, este şi o persoană degrevată etc. 

 Dl Eugeniu Ştirbu – exemplul privind încetarea mandatului Comisiei şi 

încetarea procesului electoral privind desfăşurarea alegerilor noi la funcţia de 

primar al comunei Selişte sînt două noţiuni diferite. 
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 Dl Iurie Ciocan – nu insist asupra formulei respective. Dacă Comisia 

consideră că e necesar de divizat acest proiect în două hotărîri efectul juridic nu va 

fi mai mic. În această situaţie, prima hotărîre va fi cu privire la încetarea procesului 

electoral privind desfăşurarea alegerilor noi la funcţia de primar al comunei Selişte, 

raionul Orhei, iar a doua care, va reieşi din prima – cu privire la modificarea şi 

abrogarea unor hotărîri. Drept consens, accept această propunere. 

 Dl Pavel Midrigan –  pct. 3 din proiectul de hotărîre indică că se modifică 

hotărîrea pe care CEC a adoptat-o pe data de 29 septembrie curent. Deci, pe de o 

parte se încetează procesul electoral iar, pe de altă parte se modifică? 

 Dl Iurie Ciocan – deoarece prin hotărîrea nr. 2938 din 29 septembrie 2009 s-

au constituit 6 circumscripţii electorale, inclusiv şi circumscripţia electorală 

comunală Selişte. De aceea modificăm hotărîrea respectivă şi anume, exludem 

sintagma „– circumscripţia electorală comunală Selişte (satele Selişte, Lucăşeuca şi 

Mana) nr. 30, raionul Orhei;”. 

 Dl Eugeniu Ştirbu – propun să revenim la ordinea de zi. Totodată, propun 

modificarea ordinii de zi cu introducerea unei noi chestiuni, în baza divizării 

acestui proiect în două hotărîri. Pct. 4 din ordinea de zi rămîne neschimbat şi apare 

un nou pct. 5 cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri.  

 

     ORDINEA DE ZI: 

 

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

unele localităţi la 15 noiembrie 2009 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

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

satelor Lărguţa, raionul Cantemir, şi Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă  

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

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

desfăşurarea turului II de scrutin al alegerilor primarilor satelor Lărguţa, 

raionul Cantemir şi, Ştefăneşti, raionul Ştefan Vodă, din 29 noiembrie 2009 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

4. Cu privire la încetarea procesului electoral privind desfăşurarea alegerilor noi 

la funcţia de primar al comunei Selişte, raionul Orhei 

Raportor: Iurie Ciocan 

5. Cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri 

Raportor: Iurie Ciocan 

6. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Vadul lui 

Isac, raionul Cahul 

Raportor: Iurie Ciocan 

7. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Ocniţa 

Raportor: Iurie Ciocan 

8. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal 

Morozeni, raionul Orhei 

Raportor: Iurie Ciocan 
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9. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal 

Cotiujenii Mici, raionul Sîngerei 

Raportor: Iurie Ciocan 

10.  Diverse 

 

AU VOTAT 

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

 

Propuneri la pct. 4  din ordinea de zi. 

 

Dl Iurie Ciocan – deci, hotărîrea cu privire la încetarea procesului electoral 

privind desfăşurarea alegerilor noi la funcţia de primar al comunei Selişte, raionul 

Orhei va avea două puncte: 1. Încetează procesul electoral privind desfăşurarea 

alegerilor noi la funcţia de primar al comunei Selişte, raionul Orhei, stabilite pentru 

data de 29 noiembrie 2009; 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

S-A HOTĂRÎT: Prin decizia nr.07/11.7 din 22 mai 2009 a Consiliului 

comunal Selişte, raionul Orhei, a fost declarată vacantă funcţia de primar al acestei 

localităţi, fiind solicitată organizarea alegerilor noi. Ulterior, în baza deciziei 

respective, Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr.2936 din 29 septembrie 

2009, a stabilit pentru data de 29 noiembrie 2009 desfăşurarea alegerilor locale noi 

la funcţia de primar al comunei Selişte, raionul Orhei. 

Totodată, prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 23 octombrie 2009 (rămînînd 

definitivă la data de 13 noiembrie 2009), a fost anulată decizia nr.07/11.7 din 22 

mai 2009 a Consiliului comunal Selişte.  

Potrivit art.139 alin.(3) din Codul electoral nr.1381-XIII 21 noiembrie 1997, 

„data alegerilor noi se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală cu cel puţin 

60 de zile înainte de ziua alegerilor, la propunerea autorităţii administraţiei publice 

locale”. 

 Astfel, prin anularea deciziei nr.07/11.7 din 22 mai 2009 a Consiliului 

comunal Selişte, procesul electoral urmează  să înceteze.  

Avînd în vedere circumstanţele expuse şi conducîndu-se de prevederile 

art.18 alin.(2) şi art. 139 alin.(3) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Încetează procesul electoral privind desfăşurarea alegerilor noi la funcţia 

de primar al comunei Selişte, raionul Orhei, stabilite pentru data de 29 noiembrie 

2009. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____5_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 
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5. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan – la noua hotărîre cu privire la modificarea şi abrogarea unor 

hotărîri pct. 2, 3, 4, 5 şi 6 din proiectul anterior devin pct. 1, 2, 3, 4 şi 5:  

1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2936 din 29 septembrie 2009 cu 

privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor în unele localităţi se 

modifică, după cum urmează: 

- la primul alineat, sintagma „comunei Selişte, raionul Orhei;” se exclude; 

- la pct. 1, sintagma „ – comuna Selişte, raionul Orhei;” se exclude.  

2. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2938 din 29 septembrie 2009 cu 

privire la constituirea circumscripţiilor electorale se modifică, după cum urmează: 

- la pct. 1, sintagma „– circumscripţia electorală comunală Selişte (satele 

Selişte, Lucăşeuca şi Mana) nr. 30, raionul Orhei;” se exclude. 

3. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2949 din 13 

octombrie 2009 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale comunale Selişte nr. 30, raionul Orhei. 

4. Degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a dlui Godoroja 

Andrei, preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 

Selişte nr. 30, raionul Orhei, încetează începînd de la data de 18 noiembrie 2009. 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Propuneri: 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – deoarece o persoana din cadrul Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale comunale Selişte nr. 30, raionul Orhei a fost degrevată de 

atribuţiile de la locul de muncă permanent începînd cu 22 octombrie 2009 şi, deja, 

de o lună s-au făcut cheltuieli din contul Comisiei, propun de a include în hotărîrea 

respectivă un punct nou prin care Direcţia juridică şi relaţii cu publicul din cadrul 

Aparatului Comisiei Electorale Centrale să examineze posibilitatea recuperării 

prejudiciului cauzat Comisiei Electorale Centrale. 

 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: Prin hotărîrea nr. 3007 din 17 noiembrie 2009, a fost încetat 

procesul electoral privind desfăşurarea alegerilor noi la funcţia de primar al 

comunei Selişte, raionul Orhei, stabilite pentru data de 29 noiembrie 2009. Prin 

urmare, hotărîrile ce ţin de desfăşurarea alegerilor primarilor în unele localităţi, 

fixate pentru această dată, urmează a fi modificate, iar hotărîrea nr. 2949 din 13 

octombrie 2009 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale comunale Selişte nr. 30, raionul Orhei, urmează a fi abrogată. 

În conformitate cu art. 16 alin. (1) lit. j), m) din Codul electoral şi art.4, 59, 

60 şi 65 din Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale 

Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, 

Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 
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1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2936 din 29 septembrie 2009 cu 

privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor în unele localităţi se 

modifică, după cum urmează: 

- la primul alineat, sintagma „comunei Selişte, raionul Orhei;” se exclude; 

- la pct. 1, sintagma „ – comuna Selişte, raionul Orhei;” se exclude.  

3. La pct. 1 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2938 din 29 

septembrie 2009 cu privire la constituirea circumscripţiilor electorale, sintagma „– 

circumscripţia electorală comunală Selişte (satele Selişte, Lucăşeuca şi Mana) nr. 

30, raionul Orhei;” se exclude. 

4. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2949 din 13 octombrie 2009 cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 

Selişte nr. 30, raionul Orhei, se abrogă. 

5. Degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a dlui Godoroja 

Andrei, preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale 

Selişte nr. 30, raionul Orhei, încetează începînd de la data de 18 noiembrie 2009. 

6. Direcţia juridică şi relaţii cu publicul din cadrul Aparatului Comisiei 

Electorale Centrale va examina posibilitatea recuperării prejudiciului cauzat 

Comisiei Electorale Centrale şi va întreprinde măsurile legale în acest sens. 

7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

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

 

6. S-A AUDIAT: 

 Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei – 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 Vadul lui Isac, prin decizia nr. 1/8 din 12 noiembrie 2009, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Şeremet Elena, la cerere, aleasă 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 Vadul lui Isac revine dlui Roşca 

Iurie, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Cahul din 15 iunie 2007. 

 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

        1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vadul lui Isac. 

        2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Vadul lui Isac, raionul 

Cahul, dlui Roşca Iurie, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican. 
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AU VOTAT 

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

 

7. S-A AUDIAT: 

 Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei - conform art. 5 alin. (2) lit. g) din Legea 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (3) 

din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 

Consiliul raional Ocniţa, prin decizia nr. 5/6 din 30 octombrie 2009, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Berco Gheorghe, 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 raional Ocniţa revine dnei Sturzinschi 

Ecaterina, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ocniţa din 11 iunie 2007.            

 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocniţa. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Ocniţa dnei Sturzinschi 

Ecaterina, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova.  

   

AU VOTAT 

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

 

8. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei - 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 Morozeni, prin decizia nr. 6.5 din 30 septembrie 2009, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Ciolan Natalia, la cerere, 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 Morozeni revine dlui 

Zghibarţa Ion, candidat supleant pe lista Partidului Social-Democrat din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Orhei din 7 septembrie 2007.   
 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

 



 14 

S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Morozeni. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Morozeni, raionul 

Orhei, dlui Zghibarţa Ion, candidat supleant pe lista Partidului Social-Democrat din 

Moldova, actualmente Partidul Social Democrat.  

 

AU VOTAT 

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

 

9. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei - conform art. 5 alin. (2) lit. g) din Legea 

privind statutul alesului local nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 şi art. 24 alin. (3) 

din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, 

Consiliul comunal Cotiujenii Mici, prin decizia nr. 3/2 din 23 octombrie 2009, a 

declarat vacant mandatul de consilier deţinut de Balan Grigore, în legătură cu 

decesul acestuia, ales din partea 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 Cotiujenii Mici revine dnei 

Ababii Maria, candidat supleant pe lista  Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Sîngerei din 14 iunie 2007. 

 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cotiujenii 

Mici. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Cotiujenii Mici, 

raionul Sîngerei, dnei Ababii Maria, candidat supleant pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. 

  

AU VOTAT 

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

 

10. DIVERSE 

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei, a informat despre delegarea dnei 

Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei la Strasbourg şi  a dlui Iurie Ciocan, 

secretarul Comisiei la Bruxelles. 

Preşedintele Comisiei a propus de a emite o medalie a Comisiei Electorale 

Centrale care se va acorda unor persoane distincte. 
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La propunerea preşedintelui Comisiei s-a acceptat ca membrii Comisiei 

Electorale Centrale să se întrunească miercuri, 25 noiembrie curent, în vederea 

discuţiilor asupra modificării Codului electoral. 

 

 Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei, s-a referit la răspunsul parvenit de la 

procurorul-adjunct al procurorului raionului Rezina. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – anunţă închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

Preşedintele                                                         

Comisiei Electorale Centrale      Eugeniu ŞTIRBU 

 

Secretarul                                                                   

Comisiei Electorale Centrale     Iurie CIOCAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Executor: A. Furtună 

tel. 251-454 


