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           COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

           A REPUBLICII MOLDOVA 

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

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

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

 

 

PROCES-VERBAL nr.67 

 

al şedinţei ordinare a 

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

din 29.11.2011, ora 15.00       

        

Membrii prezenţi: 

Iurie Ciocan, preşedinte al Comisiei  

Andrei Volentir, secretar al Comisiei 

Alexandru Simionov, membru 

Svetlana Guţu, membru 

Ştefan Creangă, membru 

Vadim Moţarschi, membru                                                                                     

Vasile Gafton, membru  

 

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

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

Dl Ştefan Creangă – întîrzie la şedinţa Comisiei. 

 

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

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

  

ORDINEA DE ZI: 

1. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 883 din 7 

octombrie 2011 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului TVC 

cu genericul „20 de ani de alegeri democratice”  

Raportor: Iurie Ciocan 

2. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale 

nr.968 din 15 noiembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Devizului de 

cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea turului al doilea de scrutin al 

alegerilor  

primarului oraşului Făleşti, raionul Făleşti”  

  Raportor: Iurie Ciocan 

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

Băcioi, municipiul Chişinău 

  Raportor: Iurie Ciocan 
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4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coloniţa, 

municipiul Chişinău 

   Raportor: Iurie Ciocan 

5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Floreni, 

raionul Anenii Noi 

Raportor: Alexandru Simionov 

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

raionul Anenii Noi 

Raportor: Alexandru Simionov 

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

de Sus, raionul Cahul 

Raportor: Andrei Volentir 

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

Vişniovca, raionul Cantemir 

  Raportor:Andrei Volentir 

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

Baccealia, raionul Căuşeni 

Raportor: Alexandru Simionov 

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

raionul Cimişlia 

     Raportor: Andrei Volentir 

11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni 

  Raportor: Vasile Gafton 

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

Răculeşti, raionul Criuleni 

  Raportor: Ştefan Creangă 

13. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Gaspar, 

raionul Edineţ 

  Raportor: Vasile Gafton 

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

Egorovca, raionul Făleşti 

  Raportor: Andrei Volentir 

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

Roşietici, raionul Floreşti 

  Raportor: Andrei Volentir 

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

Viişoara, raionul Glodeni 

  Raportor: Vasile Gafton 

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

Secăreni, raionul Hînceşti 

  Raportor: Andrei Volentir 

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

Ialoveni, raionul Ialoveni 

  Raportor: Andrei Volentir 

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

   Raportor: Vasile Gafton 
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20. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc 

Ocniţa, raionul Ocniţa 

   Raportor: Vasile Gafton 

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

Bîrlădeni, raionul Ocniţa 

   Raportor: Vasile Gafton 

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

Crihana, raionul Orhei 

  Raportor: Ştefan Creangă 

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

Alexăndreşti, raionul Rîşcani 

  Raportor: Vasile Gafton 

24. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hiliuţi, 

raionul Rîşcani 

   Raportor: Vasile Gafton 

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

Rubleniţa, raionul Soroca 

  Raportor: Vadim Moţarschi 

26. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cojuşna, 

raionul Străşeni 

  Raportor: Svetlana Guţu 

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

Taraclia, raionul Taraclia  

Raportor: Svetlana Guţu 

28. Diverse 

 

1. S-A AUDIAT: 

 Dl Iurie Ciocan – a prezentat proiectul de hotărîre „Privind modificarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 883 din 7 octombrie 2011 „Cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea concursului TVC cu genericul „20 de ani de alegeri 

democratice”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.883 din 7 octombrie 2011 „Cu 

privire la organizarea şi desfăşurarea concursului TVC cu genericul „20 de ani de 

alegeri democratice” se modifică, după cum urmează:  

 

1) La punctul 19 din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

concursului TVC cu genericul „20 de ani de alegeri democratice” (anexa nr.1 la 

hotărîre), cifra „300” se înlocuieşte cu cifra „400”, iar cifra „200” se înlocuieşte cu 

cifra „300”; 
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2) Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins: 

 
„DEVIZUL DE CHELTUIELI 

pentru organizarea şi desfăşurarea concursului TVC cu genericul „20 de ani de alegeri 

democratice”, organizat de Comisia Electorală Centrală la 30 noiembrie 2011 

 

Nr. Denumirea serviciilor 
Nr. 

persoane 

Mărimea serviciilor 

/ Preţ 
Suma (lei) 

1 Diplome pentru participanţi 20 25 lei/unitate 500,00 

2 Fondul de premii, locul I 10 400 lei/pers. 4 000,00 

3 Fondul de premii, locul II 10 300 lei/pers. 3 000,00 

4 
Cheltuieli pentru alimentare  

(apă, biscuiţi, cafea, ceai) 
  1 350,00 

5 Servicii editoriale, multiplicare     450,00 

6 Arenda sălii/decor/alte cheltuieli      2 700,00 

  TOTAL     12 000,00 

„ 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

2. S-A AUDIAT: 

 Dl Iurie Ciocan – a prezentat proiectul de hotărîre „Privind modificarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.968 din 15 noiembrie 2011 „Cu privire la 

aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea turului al 

doilea de scrutin al alegerilor primarului oraşului Făleşti, raionul Făleşti”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1.         La punctul 1. din 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.968 din 15 noiembrie 2011 „Cu privire la 

aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea turului al 

doilea de scrutin al alegerilor primarului oraşului Făleşti, raionul Făleşti” cifra 

„77 190” se înlocuieşte cu cifra „87 931”. 

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

Finanţelor planurile de finanţare în vederea finanţării birourilor electorale 

respective. 

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

 

3. S-A AUDIAT: 

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

unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chişinău”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

        2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul 

Chişinău, candidatului supleant Golban Maria de pe lista Partidului Republican din 

Moldova.  

         3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coloniţa, municipiul Chişinău”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

        2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Coloniţa, municipiul 

Chişinău, candidatului supleant Ababii Mihail de pe lista Partidului European.  

         3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

5. S-A AUDIAT: 

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

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

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Anenii Noi, candidatului supleant Morozan Victor de pe lista Partidului Liberal.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

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

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Anenii Noi, candidatului supleant Toma Daniela de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Andruşul de Sus, raionul 

Cahul”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Sus. 

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

raionul Cahul, candidatului supleant Todosî Maria de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 
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8. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vişniovca, raionul 

Cantemir”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Vişniovca. 

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

Cantemir, candidatului supleant Chihai Gheorghe de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Baccealia, raionul 

Căuşeni”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Baccealia. 

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

Căuşeni, candidatului supleant Vrabie Timofei de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

10. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cenac, raionul Cimişlia”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

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

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

candidatului supleant Moldovanu Pavel de pe lista Partidului Liberal. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

supleant Tentiuc Ştefan de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

Dl Ştefan Creangă, membru CEC – a intrat în sala de şedinţe. 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răculeşti, raionul 

Criuleni”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Răculeşti. 

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

Criuleni, candidatului supleant Rotari Dumitru de pe lista Partidului 

Naţional Liberal. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 
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13. S-A AUDIAT: 

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

unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Gaspar, raionul Edineţ”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Gaşpar. 

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

Edineţ, candidaţilor supleanţi: Andruh Lidia de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova şi Banuh Tatiana de pe lista Partidului Liberal.   

           3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

14. S-A AUDIAT: 

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

mandat de consilier în Consiliul comunal Egorovca, raionul Făleşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Egorovca. 

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

Făleşti, candidatului supleant Ţipovici Liudmila de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

 Hotărîrea se anexează. 

 

15. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Roşietici, raionul 

Floreşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

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

Roşietici. 

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

Floreşti, candidatului supleant Gheorghiţă Alexandru de pe lista Partidului Liberal.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

16. S-A AUDIAT: 

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

unui mandat de consilier în Consiliul comunal Viişoara, raionul Glodeni”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Viişoara. 

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

Glodeni, candidatului supleant Ghidici Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

17. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Secăreni, raionul 

Hînceşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Secăreni. 

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

Hînceşti, candidatului supleant Rotaru Alexandru de pe lista Partidului Liberal.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 
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18. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ialoveni, raionul 

Ialoveni”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Ialoveni. 

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

Ialoveni, candidatului supleant Prisac Alexandr de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 
 
19. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocniţa”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

supleant Goncear Ludmila de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova.    

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 
 
20. S-A AUDIAT:  

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Ocniţa, raionul Ocniţa”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 



12 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Ocniţa. 

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

Ocniţa, candidaţilor supleanţi: Rubin Eduard şi Gîlcă Nicolae de pe lista Partidului 

Democrat din Moldova.    

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 
 
21. S-A AUDIAT:  

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bîrlădeni, raionul 

Ocniţa”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Bîrlădeni. 

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

Ocniţa candidatului supleant Prisăcari Nicolai de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.    

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 
 
22. S-A AUDIAT:  

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

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

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Crihana. 

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

Orhei, candidatului supleant Adomniţa Veronica de pe lista Partidului Democrat 

din Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 
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23. S-A AUDIAT:  

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexăndreşti, raionul 

Rîşcani”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Alexăndreşti. 

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

raionul Rîşcani, candidatului supleant Carabulea Galina de pe lista Partidului 

Liberal Democrat din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 
 
24. S-A AUDIAT:  

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

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

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Rîşcani, candidatului supleant Gribincea Iurie de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

25. S-A AUDIAT:  

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rubleniţa, raionul 

Soroca”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

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

Rubleniţa. 

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

Soroca, candidatului supleant Rusnac Vladimir de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

Dl Vadim Moţarschi – a părăsit şedinţa Comisiei. 

 

26. S-A AUDIAT:  

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

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

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Străşeni, candidatului supleant Codreanu Valeriu de pe lista Partidului Liberal.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

27. S-A AUDIAT:  

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Taraclia, raionul 

Taraclia”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Taraclia. 

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

Taraclia, candidaţilor supleanţi: Chirneva Maria şi Cosîh Oleg de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi Derivolcova Ecaterina de pe 

lista Mişcarii Social-Politice „Ravnopravie”.   

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 
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28. Diverse  

 Dl Iurie Ciocan a menţionat despre necesitatea constituirii Centrului de 

Instruire Continuă în Domeniul Electoral şi a repartizat membrilor Comisiei spre 

examinare proiectul Regulamentului de funcţionare a Centrului. Acest proiect va fi 

inclus în ordinea de zi a următoarei şedinţe CEC. 

 Preşedintele CEC a adus la cunoştinţa membrilor rezultatele votării pentru 

alegerea primarului com. Hănăsenii-Noi, r-nul Leova şi or. Făleşti, r-nul Făleşti. Dl 

Iurie Ciocan a invitat membrii CEC în calitate de spectatori la concursul TVC „20 

de ani de alegeri democratice” prilejuit de Ziua tînărului alegător, care se află în 

acest an la cea de-a şasea ediţie. 

 Dl Alexandru Simionov a menţionat că unul din spoturile elaborate de CEC 

„Am scos draperiile” trebuie să fie şters de pe site-ul Comisiei, deoarece el 

contravine Codului electoral, mai ales că hotărîrea Curţii Supreme de Justiţie a fost 

anulată hotărîrea CEC prin care s-a decis scoaterea draperiilor. Membrul CEC, 

Alexandru Simionov a menţionat că avizele CEC privind iniţiativele legislative pe 

marginea proiectelor de legi necesită a fi consultate cu membrii Comisiei, deoarece 

CEC este un organ colegial. Totodată, dl Alexandru Simionov a solicitat să fie 

prezentată membrilor o notă informativă privind stadiul de implementare a SIAS 

„Alegeri”. 

 Dl Andrei Volentir a replicat că materialul video respectiv este unul de 

arhivă şi nu trebuie înlăturat de pe site, deoarece efectele lui s-au consumat, aceasta 

fiind o producţie video pregătită pentru alegerile locale generale din iunie 2011.  

 Dl Ştefan Creangă a menţionat că proiectele legislative ce ţin de 

modificarea Codului electoral să fie avizate în cadrul şedinţelor Comisiei, iar 

avizarea celorlalte proiecte să rămînă la latitudinea preşedintelui. 

 

Dl Iurie Ciocan – a anunţat că ordinea de zi a fost epuizată şi a închis şedinţa. 

 

Preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                                       Iurie CIOCAN 

 

Secretarul 
Comisiei Electorale Centrale                                              Andrei VOLENTIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.: Cristina Angheli 
Tel: 251-462 


