RAPORT
cu privire la organizarea, desfășurarea şi totalizarea rezultatelor
alegerilor locale noi din 20 mai 2018
Alegeri noi pentru funcția de primar au fost organizate în 7 circumscripții electorale.
În perioada 22.09.2017–20.02.2018, la Comisia Electorală Centrală au fost depuse
următoarele documente în baza cărora, conform art. 150 alin. (1) lit. b) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 19971, s-au realizat procedurile de organizare și desfășurare a
alegerilor locale noi:
1) la data de 22 septembrie 2017 - decizia Consiliului comunal Volovița, raionul Soroca, nr.
6.1 din 18 septembrie 2017, prin care consiliul a luat act de demisia primarului Maxim
Lilian;
2) la data de 28 septembrie 2017 – decizia Consiliul comunal Leușeni, raionul Hîncești, nr.
05/02 din 25 septembrie 2017, prin care consiliul a luat act de demisia primarului Buță
Octavian;
3) la data de 17 octombrie 2017 – nota de informare a secretarului Consiliului comunal Jora
de Mijloc, raionul Orhei, cu privire la decesul primarului Terentii Ion;
4) la data de 20 noiembrie 2017 – decizia Consiliului sătesc Nemțeni, raionul Hîncești, nr.
08/02 din 13 noiembrie 2017, prin care consiliul a luat act de demisia primarului Filipschi
Gheorghe;
5) la data de 2 februarie 2018 – nota de informare a secretarului Consiliului comunal Pîrlița,
raionul Ungheni, cu privire la decesul primarului Bejan Ion;
6) la data de 19 februarie 2018 - la Comisia Electorală a parvenit cererea de demisie a
primarului general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă;
7) la data de 20 februarie 2018 – decizia Consiliului municipal Bălți, nr. 4/3 din 15 februarie
2018, prin care consiliul a luat act de demisia primarului Usatîi Renato.
Fiind constatate circumstanțele stabilite la art. 28 alin. (2) lit. a) și lit. e) din Legea nr. 436XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală2 şi art. 5 alin. (4) lit. e) și lit. f)
din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local3, în temeiul art. 26 alin.
1 lit. o), art. 150 alin. (4) din Codul electoral și conform prevederilor hotărîrii CEC nr. 706 din 13
septembrie 2011 „Cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi”, cu modificările și completările
ulterioare4, precum și în baza documentelor mai sus enumerate, Comisia a adoptat hotărîrile nr.
1194 din 20 octombrie 2017 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului
comunei Volovița, raionul Soroca”5, nr. 1193 din 20 octombrie 2017 „Cu privire la stabilirea datei
alegerilor locale noi ale primarului comunei Leușeni, raionul Hîncești”6, nr. 1220 din 31 octombrie
2017 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Jora de Mijloc,
raionul Orhei”7, nr. 1317 din 27 decembrie 2017 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale
noi ale primarului satului Nemțeni, raionul Hîncești”8 nr. 1407 din 13 februarie 2018 „Cu privire
la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Pîrlița, raionul Ungheni”9, nr. 1446
din 12 martie 2018 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar
general al municipiului Chişinău”10, nr. 1447 din 12 martie 2018 „Cu privire la stabilirea datei
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alegerilor locale noi pentru funcția de primar al municipiului Bălți”11. Așadar, s-au stabilit alegeri
locale noi în 7 circumscripții electorale, iar ca dată de desfășurare a alegerilor locale noi a fost
stabilită ziua de 20 mai 2018.
La 12 martie 2018, Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 144912 a aprobat
Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale
noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018.
Prin hotărîrea CEC nr. 1471 din 20 martie 201813, au fost constituite 2 circumscripții
electorale de nivelul al doilea:
- circumscripția electorală municipală Chișinău nr.1;
- circumscripția electorală municipală Bălți nr. 2.
Prin aceeași hotărîre Comisia a constituit 5 circumscripții electorale de nivelul întîi:
- circumscripția electorală comunală Leușeni nr. 20/22, raionul Hîncești;
- circumscripția electorală sătească Nemțeni nr. 20/28, raionul Hîncești;
- circumscripția electorală comunală Jora de Mijloc nr. 25/16, raionul Orhei;
- circumscripția electorală comunală Volovița nr. 29/34, raionul Soroca;
- circumscripția electorală comunală Pîrlița nr. 35/29, raionul Ungheni.
Hotarele circumscripţiilor electorale corespund hotarelor unităților administrativ-teritoriale,
prevăzute de Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativteritorială a Republicii Moldova14, cu modificările şi completările ulterioare.
1. Constituirea organelor electorale
În temeiul art. 18 alin (2), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28 şi art. 29 lit. h) din Codul electoral,
Comisia Electorală Centrală a constituit, prin hotărîrile nr. 148615 și nr. 148716, consiliile electorale
ale circumscripțiilor electorale municipale:
- Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1 (în
continuare - CECEM Chişinău);
- Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălţi nr. 2 (în continuare CECEM Bălţi).
La 10 aprilie 2018 Comisia a adoptat hotărîrile nr. 152117, nr. 152218, nr. 152319, nr. 152420
și nr. 152521, prin care au fost constituite consiliile electorale de circumscripție de nivelul întîi,
după cum urmează:
- Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Leușeni nr. 20/22, raionul
Hîncești (în continuare – CECEC Leușeni);
- Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Nemțeni nr. 20/28, raionul
Hîncești (în continuare – CECES Nemțeni);
- Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Jora de Mijloc nr. 25/16,
raionul Orhei (în continuare – CECEC Jora de Mijloc);
- Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Volovița nr. 29/34, raionul
Soroca (în continuare – CECEC Volovița);
- Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Pîrlița nr. 35/29, raionul
Ungheni (în continuare – CECEC Pîrlița).
Consiliile electorale de nivelul I au avut în componența lor cîte 7 membri, iar consiliile
electorale de nivelul II cîte 9 membri.
11

H_CEC nr. 1447 din 12 martie 2018 - http://cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=21672&l=ro
H_CEC nr. 1449 din 12 martie 2018 - http://cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=21674&l=ro
13
H_CEC nr. 1471 din 20 martie 2018 - http://cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=21710&l=ro
14
Legea nr.764 - XV din 27 decembrie 2001 - http://lex.justice.md/md/312874/
15
H_CEC nr. 1486 din 30 martie 2018 - http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=21742&l=ro
16
H_CEC nr. 1487 din 30 martie 2018 - http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=21743&l=ro
17
H_CEC nr. 1521 din 10 aprilie 2018 - http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=21796&l=ro
18
H_CEC nr. 1522 din 10 aprilie 2018 - http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=21797&l=ro
19
H_CEC nr. 1523 din 10 aprilie 2018 - http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=21798&l=ro
20
H_CEC nr. 1524 din 10 aprilie 2018 - http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=21799&l=ro
21
H_CEC nr.1525 din 10 aprilie 2018 - http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=21800&l=ro
12

Pagina 2 din 19

Pentru constituirea consiliilor electorale, judecătoriile, partidele politice reprezentate în
Parlament și consiliile locale au înaintat candidaturi în componența acestora. Întrucît unii dintre
subiecții cu drept de desemnare a candidaturilor nu au înaintat propunerile lor, numărul rămas de
membri a fost completat din rezerva consiliilor locale sau, după caz, de către Comisia Electorală
Centrală din Registrul funcționarilor electorali.
Cu cel puțin 25 de zile înainte de ziua alegerilor, consiliile electorale au constituit birourile
electorale ale secțiilor de votare, după cum urmează:
- CECEM Chișinău a constituit 306 birouri electorale ale secțiilor de votare (Chișinău nr. 1312);
- CECEM Bălți a constituit 58 birouri electorale ale secțiilor de votare (Bălți nr. 1-57;
Elizaveta nr.58; Sadovoe nr.59);
- CECEC Leușeni, în conformitate cu art. 132 din Codul electoral, a îndeplinit și atribuțiile
biroului electoral al secției de votare (Leușeni nr. 20/42), fiind constituită o singură secție
de votare;
- CECES Nemțeni, în conformitate cu art. 132 din Codul electoral, a îndeplinit și atribuțiile
biroului electoral al secției de votare (Nemțeni nr. 20/50), fiind constituită o singură secție
de votare;
- CECEC Jora de Mijloc a constituit 4 birouri electorale ale secțiilor de votare (Jora de
Mijloc nr. 40, Jora de Jos nr. 41, Jora de Sus nr. 42, Lopatna nr. 43);
- CECEC Volovița a constituit 2 birouri electorale ale secțiilor de votare (Volovița nr. 29/72,
Alexandru cel Bun nr. 29/73);
- CECEC Pîrlița a constituit 3 birouri electorale ale secțiilor de votare (Pîrlița nr. 59, Pîrlița
nr. 60, Hristoforovca nr. 61).
Membrii consiliilor electorale și cei ai birourilor electorale, în perioada 31 martie - 13
aprilie și, respectiv, 23 aprilie - 3 mai curent, au beneficiat de seminare de instruire, organizate și
desfășurate de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală
Centrală.
Mai jos este prezentat tabelul ce reflectă repartiția membrilor organelor electorale
inferioare conform criteriului de gen.
Tabelul nr. 1
Analiza componenței organelor electorale sub aspectul repartiției pe sexe

CECEM Chișinău
CECEM Bălți
CECEC Leușeni
(BESV Leușeni nr.20/42)

CECES Nemțeni
(BESV Nemțeni nr.20/50)
CECEC Jora de Mijloc

CECEC Volovița
CECEC Pîrlița

Componența
numerică

HCEC nr. 1486
din 30.03.2018
HCEC nr. 1487
din 30.03.2018
HCEC nr. 1521
din 30.03.2018

9

4

5

44,5

55,5

9

5

4

55,5

44,5

7

0

7

0

100

HCEC nr. 1522
din 30.03.2018
HCEC nr. 1523
Din 30.03.2018
HCEC nr. 1524
din 30.03.2018
HCEC nr. 1525
din 30.03.2018

7

3

4

42,86

57,14

7

6

1

85,7

14,3

7

0

7

0

100

7

1

6

14,3

85,7

53

17

32,07

67,93

Total la nivel de CECE
BESV Chişinău 1-312

HCECE nr. 22
din 24.04 2018

3286

880

Femei

Numărul și
data hotărîrii
de constituire

Bărbați

Organul electoral

36

%B

%F

2406 26,78% 73,22%
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BESV Bălți nr. 1-59
BESV Jora de Mijloc nr.40
BESV Jora de Jos nr.41
BESV Jora de Sus nr.42
Lopatna nr. 43
BESV Volovița nr.29/72
BESV Alexandru cel Bun
nr.29/73
BESV Pîrlița nr.59
BESV Pîrlița nr.60
BESV Hristoforovca nr.61

HCECE nr.20
din 24.04.2018
HCECE nr.10
din 21.04.2018
HCECE nr.11
din 21.04.2018
HCECE nr.11
din 21.04.2018
HCECE nr.12
din 21.04.2018
HCECE nr.11
din 23.04.2018
HCECE nr.12
din 23.04.2018

463

109

9

1

8

11,11

88,89

9

2

7

22,2

77,8

9

2

7

22,2

77,8

7

2

5

28.57

71.43

7

0

7

0

100

7

0

7

0

100

HCECE nr.10
din 23.04.2018
HCECE nr. 11
din 23.04.2018
HCECE nr. 12
din 23.04.2018

7

0

7

0

100

7

0

7

0

100

7

0

7

0

100

3818

996

2822

26,09

73,91

Total la nivel de BESV

354 23,54%

76,46

Tabelul nr. 2
Analiza sub aspectul repartiției pe sexe la nivelul funcțiilor de conducere
din cadrul organelor electorale
Organul electoral

CECEM Chișinău
CECEM Bălți
CECEC Leușeni
(BESV Leușeni nr. 20/42)
CECES Nemțeni

Președinte
B
F
1
0

Vicepreședinte
B
F
0
1

Secretar
B
F
1
0

%B

%F

66,7

33,3

1
0

0
1

1
0

0
1

0
0

1
1

66,7
0

33,3
100

0

1

1

0

1

0

33,3

66,7

1
0
0

0
1
1

1
0
0

0
1
1

1
0
0

0
1
1

100
0
0

0
100
100

3
77
18

4
229
40

3
88
18

4
218
40

3
20
1

4
286
57

42,85
79,84
31,03

57,15
20,16
68,97

(BESV Nemțeni nr. 20/50)
CECEC Jora de Mijloc

CECEC Volovița
CECEC Pîrlița
Total la nivel de CECE
BESV Chişinău 1-312
BESV Bălţi 1-59
BESV Jora de Mijloc 25/40
BESV Jora de Jos 25/41
BESV Jora de Sus 25/42
BESV Lopatna 25/43
BESV Voloviţa 29/72
BESV Alexandru cel Bun 29/73
BESV Pîrliţa nr.59
BESV Pîrliţa nr. 60
BESV Hristoforovca 61
Total la nivel de BESV

95

0
0
0
0

1
1
1
1

1
0
0
0

0
1
1
1

0
0
0
0

1
1
1
1

66,6
0
0
0

33,3
100
100
100

0
0

1
1

0
0

1
1

0
0

1
1

0
0

100
100

0
0
0

1
1
1

0
0
0

1
1
1

0
0
0

1
1
1

0
0
0

100
100
100

21

352

19,93

80,07

278

107

266
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TOTAL

98

282

110

270

24

356

20,35

79,65

2. Asigurarea logisticii electorale
Conform prevederilor Codului electoral, autoritățile administrației publice locale (în
continuare – APL) au pus la dispoziția organelor electorale localuri special amenajate pentru buna
organizare și desfășurare a alegerilor, dotate corespunzător cu urne și cabine de vot uniformizate,
mobilier etc.
Comisia Electorală Centrală a transmis pentru dotarea secțiilor de votare, pe perioada
activității acestora, laptopuri conectate la SIAS ,,Alegeri”, cu ajutorul cărora operatorii au verificat
arondarea alegătorilor la secția de votare și au marcat prezența acestora la vot.
În vederea securizării procesului de vot, au fost confecționate 1875 de ștampile speciale
pentru turul întîi și 1530 pentru turul doi de scrutin.
Toate materialele electorale/bunurile au fost transmise consiliilor electorale în baza actelor
de predare-recepționare.
3. Registrul de Stat al Alegătorilor
Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) reprezintă un sistem informațional unic integrat de
evidență a alegătorilor din Republica Moldova, destinat colectării, stocării, actualizării și analizei
informației referitoare la cetățenii Republicii Moldova care au atins vîrsta de 18 ani și nu au
interdicții legale de a alege. Registrul constituie un modul al Sistemului Informațional Automatizat
de Stat „Alegeri” (abreviat – SIAS „Alegeri”), însă este independent, întrucît funcționalitatea
Registrului nu depinde de SIAS „Alegeri”. Actualizarea datelor personale ale alegătorilor
reprezintă un proces automatizat, continuu de modificare zilnică, prin intermediul modulului de
import al datelor din Registrul de Stat al Populației, fără intervenţia umană. Datele actualizate
rămîn intacte, nefiind posibilă modificarea acestora. Listele electorale, întocmite în baza RSA, sînt
liste ce cuprind toți cetățenii cu drept de vot care domiciliază ori își au reședința în hotarele unei
secții de votare. Alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală și numai la o
singură secție de votare. Alegătorul care are și domiciliu, și reședință, este înscris, în perioada
valabilității reședinței, în lista electorală de la secția de votare în a cărei rază teritorială acesta își
are reședința.
Pentru alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 fixate să se desfășoare în 7 localități
(municipiul Chișinău, municipiul Bălți, comuna Leușeni și satul Nemțeni, raionul Hîncești,
comuna Volovița, raionul Soroca, comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei și comuna Pîrliţa, raionul
Ungheni) au fost înscriși în listele electorale în total 749.272 de alegători.
Cu 22 zile înainte de ziua alegerilor Comisia a transmis către APL de nivelul întîi/preturilor
Primăriei mun. Chişinău listele electorale în trei exemplare oficiale, tipărite pe hîrtie în format A3.
Pe fiecare filă a listelor electorale de bază s-a aplicat ştampila de securizare cu marcajul „LISTE
ELECTORALE”. Comisia Electorală Centrală”. Reprezentanții APL/preturile au transmis prin act
de predare-recepţionare cîte două exemplare ale listelor electorale birourilor electorale ale secţiilor
de votare, iar un exemplar a fost lăsat spre păstrare la primărie.
Pentru alegerile locale noi din 20 mai 2018, Comisia Electorală Centrală a tipărit şi a
distribuit mai multe tipuri de liste electorale:
- liste electorale de bază;
- formulare pretipărite ale listelor electorale suplimentare;
- formulare pretipărite ale listelor electorale pentru votarea la locul aflării.
Conţinutul listelor electorale de bază a fost disponibil pe pagina web a Comisiei Electorale
Centrale prin funcționalul „Verifică-te în RSA”, fiecare alegător avînd acces doar la informaţia sa
personală. În acelaşi timp, membrii birourilor electorale au pus la dispoziţia alegătorilor listele
electorale spre verificare în localurile secţiilor de votare.
4. Înregistrarea candidaților
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După constituirea circumscripțiilor și consiliilor electorale, a demarat procedura de
desemnare și înregistrare a candidaților.
La 3 aprilie 2018, Comisia Electorală Centrală a eliberat liste de subscripție, în
conformitate cu art. 47 al Codului electoral, după cum urmează:
- liste de subscripție cu nr. 000001 – 001000; 002051 – 004050 pentru CECEM Chișinău;
- liste de subscripție cu nr. 001001 – 001900 pentru CECEM Bălți;
- liste de subscripție cu nr. 001931 – 001960 pentru CECEC Jora de Mijloc;
- liste de subscripție cu nr. 001961 – 001990 pentru CECEC Leușeni;
- liste de subscripție cu nr. 001991 – 002020 pentru CECES Nemțeni;
- liste de subscripție cu nr. 002021 – 002050 pentru CECEC Volovița;
- liste de subscripție cu nr. 001901 – 001930 pentru CECEC Pîrlița.
În municipiul Chișinău și Bălți au fost solicitate liste de subscripție de către 6 potențiali
candidați independenți la funcția de primar.
În conformitate cu art. 46 alin. (2) al Codului electoral, partidele politice și-au desemnat
candidaturile pentru funcția de primar. Prin hotărîrile consiliilor electorale de circumscripție
respective, au fost înregistrați următorii concurenți electorali:
Tabelul nr. 3
Informația privind concurenții electorali înregistrați
Organul
electoral
emitent

CECEM
Chişinău nr.1

CECEM
Bălţi nr.2

Nr. și data emiterii
hotărîrii privind
înregistrarea
concurentului
electoral
Nr. 10 din 10.04.2018

Numele, prenumele
candidatului la
funcția de primar

Denumirea formațiunii politice care
l-a desemnat

Costiuc Vasile

Partidul Politic „Democrația Acasă”

Nr. 11 din 10.04.2018

Năstase Andrei

Nr. 12 din 10.04.2018

Roşco Alexandr

Partidul Politic „Platforma Demnitate şi
Adevăr”
Partidul Politic „Casa Noastră-Moldova”

Nr. 8 din 10.04.2018
Nr. 9 din 10.04.2018
Nr. 13 din 11.04.2018

Apostolova Reghina
Munteanu Valeriu
Ceban Ion

Nr. 16 din 17.04.2018

Strătilă Victor

Nr. 20 din 23.04.2018
Nr. 19 din 21.04.2018

Can Alexandra
Braila Maxim

Nr. 21 din 24.04.2018

Radu Silvia

Nr. 18 din 21.04.2018

Mîțu Alexandru

Nr. 17 din 21.04.2018

Codreanu Constantin

Nr. 6 din 11.04.2018

Spătaru Arina

Nr. 7 din 11.04.2018

Usatîi Alexandr

Nr. 13 din 21.04.2018
Nr. 14 din 21.04.2018

Verejanu Pavel
Grigorișin Nicolai

Nr. 18 din 24.04.2018

Burlacu Sergiu

Partidul Politic „ŞOR”
Partidul Liberal
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”
Partidul Politic „Partidul Verde
Ecologist”
Partidul Național Liberal
Partidul Politic Partidul Popular din
Republica Moldova
Candidat independent
Partidul Politic „PARTIDUL RUSOSLAVEAN DIN MOLDOVA”
Partidul Politic „Partidul Unității
Naționale”
Partidul Politic „Platforma Demnitate şi
Adevăr”
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”
Partidul Politic „ŞOR”
Partidul Politic Partidul Nostru
Partidul Politic
Naționale”

„Partidul

Unității
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Nr. 19 din 24.04.2018

Grițco Elena

Candidat independent

Nr. 15 din 21.04.2018

Guțu Simion

Nr.16 din 21.04.2018

Topolnițki Oleg

CECEC
Leușeni
nr. 20/22

Nr. 7 din 18.04.2018

Dragan Ion

Partidul Politic „Partidul Acțiune și
Solidaritate”
Partidul Politic „PARTIDUL RUSOSLAVEAN DIN MOLDOVA”
Partidul Democrat din Moldova

Nr. 8 din 21.04.2018

Bujeac Ion

CECES
Nemţeni
nr. 20/28

Nr. 6 din 18.04.2018

Ghiţu Maria

Nr. 7 din 21.04.2018

Şindilă Timofei

Nr. 8 din 19.04.2018

Terentii Lucia

Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”
Partidul Democrat din Moldova

Nr. 9 din 19.04.2018

Tauber Marina

Partidul Politic „ȘOR”

Nr. 14 din 24.04.2018

Morozan Serghei

Nr. 8 din 18.04.2018

Nitrean Ghenadie

Nr. 9 din 23.04.2018

Cerchez Alexandru

Nr. 7 din 13.04.2018

Babuțac Stanislav

Nr. 8 din 18.04.2018

Andriuța Galina

CECEC Jora
de Mijloc nr.
25/16
CECEC
Volovița
nr. 29/34

CECEC
Pîrlița
nr. 35/29

Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”
Partidul Democrat din Moldova

Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”
Partidul Democrat din Moldova
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”
Partidul Democrat din Moldova

Partidul Politic „Platforma Demnitate și
Adevăr”
31 concurenţi electorali înregistraţi

Total

Prin hotărîrea din 11 mai 2018 (dosarul nr. 3-571/18), Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
a anulat înregistrarea concurentului electoral Reghina Apostolova din partea Partidului Politic
„ŞOR”. În urma examinării recursului, Curtea de Apel Chișinău a emis la data de 14 mai 2018 o
decizie (dosarul nr. 3a900/18), prin care a menținut hotărîrea primei instanțe. Prin încheierea Curții
Supreme de Justiție din 16 mai 2018 (dosarul nr. 3ra-746/18), recursul a fost declarat inadmisibil,
astfel hotărîrea primei instanțe a devenit definitivă și irevocabilă.
Datele cu privire la candidați dezagregate pe sexe se prezintă în modul următor:
Tabelul nr. 4
Repartiția pe sexe a candidaților înregistrați
Denumirea localității
sat/comună/oraș

Numărul
candidaţilor
înregistrați
11

Bărbați

Femei

9

Municipiul Bălţi

8

Comuna Leuşeni, raionul Hînceşti

B%

F%

2

81,81

18,19

6

2

75

25

2

2

0

100

0

Satul Nemţeni, raionul Hînceşti

2

1

1

50

50

Comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei

3

1

2

33,3

66,7

Comuna Voloviţa, raionul Soroca

2

2

0

100

0

Comuna Pîrliţa, raionul Ungheni

2

1

1

50

50

30

22

8

Municipiul Chișinău

Total

73,3

26,7
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5. Asigurarea informaţională a procesului electoral
În cadrul asigurării unei securități suplimentare și în vederea implementării Legii nr. 101
din 15 mai 2008 cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”, în
ziua de 20 mai 2018 și, respectiv, 3 iunie 2018, Comisia Electorală Centrală a aplicat, în cele 375
secții de votare deschise, modulul „Prezența la vot și procese-verbale” al SIAS „Alegeri”.
În perioada 2 aprilie – 20 aprilie 2018, la sediul Comisiei Electorale Centrale au fost
verificate 750 laptopuri din dotare destinate alegerilor, fiind reinstalate și reconfigurate după
necesitate softurile dedicate asigurării securității sistemului. În aceeași perioadă au fost reparate
calculatoarele defecte, au fost testate conexiunile securizate asigurate de ÎS „Centrul de
telecomunicații speciale”. Au fost desfășurate activități de testare a resurselor informaționale ale
CEC, în special au fost testate la sarcini înalte (load și stress test) pagina web a Comisiei
www.cec.md și modulul „Prezența la vot și procese-verbale”.
Pentru asigurarea funcționării continue și fără deficiențe a sistemului, pentru perioada
2 aprilie – 13 aprilie 2018, de către CEC au fost contractați 3 operatori naționali de transport de
date care urmau să asigure conectarea la internet a secțiilor de votare, astfel fiecare din cele 375
secții de votare deschise au fost conectate la internet din 2 surse diferite. Toate secțiile de votare
au fost dotate cu 2 laptopuri și pentru fiecare din secțiile de votare au fost contractați cîte 2
operatori de calculator.
În perioada 16 – 27 aprilie 2018, cele 750 laptopuri și 375 modeme 3G destinate birourilor
electorale ale secțiilor de votare au fost transmise prin act de predare-primire către CECE de
nivelul întîi/al doilea, care, la rîndul lor, prin act de predare-primire au transmis echipamentul către
președinții BESV.
Începînd cu data de 14 mai, pentru a asigura familiarizarea utilizatorilor cu echipamentul,
softul și modalitatea de lucru, a fost lansată platforma online de training care reprezenta o simulare
a modulului „Prezența la vot și procese-verbale”.
La data de 16 mai, a avut loc testarea națională a modulului SIAS „Alegeri”, la testare au
fost antrenați reprezentanții ÎS „Centrul de telecomunicații speciale”, ai companiilor prestatoare
de servicii de conectare la internet. La sfîrșitul zilei de testare, conform datelor SIAS „Alegeri”
mai urmau a fi conectate 12 secții de votare. Secțiile identificate cu probleme au fost soluționate
pînă la data de 19 mai curent.
Concomitent cu activitatea de pregătire a sistemului pentru ziua alegerilor, prin intermediul
modulului „Buletin de vot” au fost generate șabloanele individualizate de buletine de vot pentru
fiecare din cele 375 secții de votare.
Modulul „Prezența la vot și procese-verbale” al SIAS „Alegeri”, parte componentă a
blocului de funcții „Votarea” permite următoarele funcționalități:
Evidenţa prezentării alegătorului la secția de votare
Pentru a-l identifica în baza de date, operatorul SIAS „Alegeri” introduce în sistem IDNPul alegătorului în baza actului de identitate prezentat, după care sistemul fixează faptul prezentării
acestuia la secția de vot.
Sistemul este prevăzut să blocheze votul repetat al aceleiaşi persoane. Dacă alegătorul
încearcă, după ce a votat la oricare secţie de votare, să mai voteze o dată la aceeaşi secţie sau la o
altă secţie de votare, sistemul afişează alertă şi expediază un mesaj în acest sens către
administratorul sistemului, păstrînd înregistrarea inițială în baza de date la CEC.
Stabilirea online a ratei de participare la vot
Modulul permite urmărirea prezenței la vot pe întreaga durată a zilei alegerilor cu
posibilitatea de analiză în timp real a datelor dezagregate pe componente de vîrstă și sexe.
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Totalizarea preliminară a rezultatelor alegerilor
Modulul „Prezența la vot și procese-verbale” permite generarea rapoartelor privind
numărul de voturi exprimate pentru fiecare concurent electoral aparte. Rapoartele se stochează în
SIAS „Alegeri” şi au statut de informaţie preliminară.

Pe parcursul întregii zile de desfășurare a scrutinului, atît în ziua de 20 mai (turul I), cît și
în ziua de 3 iunie (turul II), resursele informaționale ale CEC erau monitorizate cu atenție sporită,
pentru a putea preveni și interveni în cazul apariției riscurilor ce ar fi putut afecta funcționalul
aplicațiilor CEC.
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6. Monitorizarea alegerilor
În vederea monitorizării alegerilor locale noi din 20 mai 2018 și a turului doi de scrutin din
3 iunie 2018, Comisia a acreditat 740 de observatori naționali din partea a 5 asociații obștești și a
3 instituții, dintre care femei - 414, iar bărbați – 326. La fel, Comisia a acreditat 51 de observatori
internaționali din partea a 17 instituții internaționale (14 misiuni diplomatice și 3 organizații
neguvernamentale), dintre care 33 bărbați și 20 femei, precum și un interpret din partea Ambasadei
Statului Qatar în Republica Moldova.
Observatori naționali acreditați de Comisia Electorală Centrală

Nr.
d/o

Denumirea instituției acreditate

Numărul
observatorilor
acreditați

1.

Numărul hotărîrii CEC
HCEC nr. 1472 din 20.03.18
HCEC nr. 1520 din 10.04.18
HCEC nr. 1564 din 24.04.18
HCEC nr. 1579 din 04.05.18
HCEC nr. 1636 din 15.05.18
HCEC nr. 1609 din 08.05.18
HCEC nr. 1674 din 29.05.18

Asociația obștească ”Promo-LEX”

522

2.

Asociația obștească „MIRAD”

133

3.

Asociația obștească „Democrație,
Egalitate, Cooperare, Accesibilitate
și Suport”

55

HCEC nr. 1635 din 15.05.18
HCEC nr. 1673 din 29.05.18

Asociația obștească „Reprezentanța
din Moldova a International
Republican Institute din SUA”

9

HCEC nr. 1563 din 24.04.18

Asociația obștească „Reprezentanța
în Moldova a National Democratic
Institute din SUA”

13

HCEC nr. 1637 din 15.05.18

6.

Delegația Uniunii Europene în
Republica Moldova

2

HCEC nr. 1633 din 15.05.18

7.

Ambasada Republicii Federale
Germania în Republica Moldova

1

HCEC nr. 1634 din 15.05.18

8.

Ambasada Statelor Unite ale
Americii în Republica Moldova

5

HCEC nr. 1637 din 15.05.18

4.

5.

Total

740

14

Observatori internaționali acreditați de Comisia electorală Centrală
1. Ambasada Republicii Populare
Chineze în Republica Moldova

1

HCEC nr. 1547 din 17.04.2018

2. Ambasada Republicii Italiene în
Republica Moldova

1

HCEC nr. 1562 din 17.04.2018
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3. Ambasada Franței în Republica
Moldova

1

HCEC nr. 1576 din 04.05.2018

4. Ambasada Republicii Letonia în
Republica Moldova

1

HCEC nr. 1577 din 04.05.2018

5. Congresul Puterilor Locale și
Regionale al Consiliului Europei

8

HCEC nr. 1578.din 04.05.2018

6. Asociația Pro Democrația Club Tîrgu
Neamț

1

HCEC nr. 1608 din 08.05.2018

7. Ambasada Republicii Turcia în
Republica Moldova

3

HCEC nr. 1639 din 15.05.2018

8. Ambasada Austriei în Republica
Moldova

1

HCEC nr. 1640 din 15.05.2018

9. Asociaţia „Expert Forum” din
România”

4

HCEC nr. 1638 din 15.05.2018

10. Ambasada Republicii Polone în
Republica Moldova

4

HCEC nr. 1631 din 15.05.2018

11. Delegația Uniunii Europene în
Republica Moldova

6

HCEC nr. 1633 din 15.05.2018

12. Ambasada Ungariei în Republica
Moldova

1

HCEC nr. 1632 din 15.05.2018

13. Ambasada Republicii Federale
Germania în Republica Moldova

7

HCEC nr. 1634 din 15.05.2018

14. Ambasada Statelor Unite ale
Americii în Republica Moldova

HCEC nr. 1629 din 15.05.2018
6
HCEC nr. 1675 din 29.05.2018

15. Ambasada Regatului Suediei în
Republica Moldova

3

HCEC nr. 1627 din 15.05.2018

16. Ambasada Statului Qatar în
Republica Moldova

2

HCEC nr. 1628 din 15.05.2018

17. National Democratic Institute

1

HCEC nr. 1637 din 15.05.2018

Total

51

18

7. Buletinele de vot
Buletinele de vot pentru alegerea primarului general al municipiului Chișinău; primarilor
municipiului Bălţi; comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei; comunei Leuşeni și satului Nemţeni,
raionul Hînceşti; comunei Voloviţa, raionul Soroca; comunei Pîrliţa, raionul Ungheni, au fost
tipărite conform modelului stabilit prin hotărîrea CEC nr. 4276 din 10 noiembrie 2015 „Cu privire
la aprobarea modelelor buletinelor de vot pentru alegerile locale noi”22.
22

H_CEC nr. 4276 din 10.11.2015 - http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=14135&l=ro

Pagina 11 din 19

Pentru primul tur de scrutin au fost tipărite în total 752460 buletine de vot.
Tirajul buletinelor de vot pentru turul al doilea de scrutin organizat în municipiul Chişinău
a fost de 634547 buc.
Textul buletinelor de vot a fost aprobat prin hotărîrile consiliilor electorale de
circumscripție, care ulterior au fost prezentate Comisiei Electorale Centrale.
În buletinele de vot au fost incluși concurenți electorali, după cum urmează:
- pentru alegerea primarului general al municipiul Chișinău – 11 concurenți electorali;
- pentru alegerea primarului municipiului Bălţi – 8 concurenți electorali;
- pentru alegerea primarului comunei Leuşeni, raionul Hînceşti – 2 concurenți electorali;
- pentru alegerea primarului satului Nemţeni, raionul Hînceşti – 2 concurenţi electorali;
- pentru alegerea primarului comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei – 3 concurenți
electorali;
- pentru alegerea primarului comunei Voloviţa, raionul Soroca – 2 concurenți electorali;
- pentru alegerea primarului comunei Pîrliţa, raionul Ungheni – 2 concurenţi electorali.
Textul buletinelor de vot a fost întocmit atît în limba de stat, cît și în limba rusă.
8. Examinarea contestațiilor
În perioada electorală a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20
mai 2018, inclusiv în cel de-al doilea tur de scrutin din 3 iunie 2018, la Comisia Electorală Centrală
au fost depuse 13 contestații, dintre care 10 în primul tur de scrutin și 3 în cadrul celui de-al doilea
tur.
Contestațiile au fost examinate și soluționate în conformitate cu prevederile capitolului 12
din Codul electoral și ale Regulamentului privind procedura de examinare și soluționare a
contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 3353 din 20 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

1

3

1

1
1
2
1
1

2

Partidul Politic ”Platforma Demnitate și Adevăr”
Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
Partidul Politic ”Partidul Unității Naționale”
Partidul Liberal
Partidul Politic ”Partidul Societății Progresiste”
Partidul Politic ”Partidul Acțiune și Solidaritate”
Partidul Democrat din Moldova
Partidul Politic ”Casa Noastră Moldova”
Alegători

Diagrama prezintă numărul contestațiilor depuse și subiecții care le-au înaintat.
În 10 cazuri, au fost contestate hotărîrile organelor electorale ierarhic inferioare, iar 3 cazuri
au vizat finanțarea campaniei de către concurenții electorali. Contestațiile depuse, precum și
soluțiile pronunțate în urma examinării acestora sînt plasate pe pagina oficială a Comisiei
www.cec.md la rubrica „Alegeri și Referendumuri”, subrubrica „Alegeri Locale Noi, mai 2018”
directoriul „Contestații depuse la CEC”.
Pe marginea contestaţiilor respective Comisia a adoptat următoarele soluții:
- în privința a 8 contestații au fost adoptate hotărîri;
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- 1 contestație a fost remisă Consiliului electoral al circumscripției electorale Chișinău nr.
1 după competență;
- 1 contestație a fost restituită pentru că a fost depusă de o persoană fără statut de subiect
al depunerii contestației la Comisia Electorală Centrală;
- la 3 contestații s-a dat răspuns prin scrisoare: într-un caz s-a relevat imposibilitatea de a
fi examinată pentru motivul tardivității, iar în celelalte 2 cazuri autorii contestațiilor au fost
informați despre examinarea acestora de către consiliul electoral.
Prin hotărîre a Comisiei s-au dat următoarele soluții:
- admise contestațiile nr. 9/ALN2018/9 și nr. 9/ ALN2018/10;
- admisă parţial contestația nr. 9/ALN2018/11 ;
- respinse contestațiile nr. 9/ALN2018/2, 9/ALN2018/3, 9/ALN2018/5, 9/ALN2018/6,
9/ALN2018/8.
Comisia Electorală Centrală, urmare a soluţionării contestaţiilor prin hotărîrile adoptate, a
constatat următoarele încălcări ale legislaţiei electorale:
- depășirea competenței în examinarea contestațiilor de către organele electorale ierarhic
inferioare;
- încălcarea prevederilor art. 43 alin. (10) din Codul electoral prin neincluderea în raportul
financiar a beneficiilor obținute gratuit de către concurenții electorali.
La instanţa de judecată au fost contestate 2 hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale
adoptate asupra contestaţiilor, acestea fiind menținute în vigoare prin deciziile Curții Supreme de
Justiţie.
Conform rapoartelor depuse la Comisia Electorală Centrală de către consiliile electorale de
circumscripţie, situația privind examinarea contestațiilor se prezintă în felul următor.
Pînă la primul tur de scrutin, la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale
Chişinău nr. 1 au fost depuse 13 contestaţii şi 12 cereri. În urma examinării acestora, în 12 cazuri
au fost adoptate hotărîri, în 10 s-a răspuns prin scrisoare, iar 3 contestaţii au fost transmise altor
organe spre examinare conform competenţei. În turul II de scrutin au fost depuse 4 contestaţii şi 5
cereri, privitor la 7 fiind adoptate hotărîri, iar la celelalte s-a dat răspuns prin scrisoare.
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălţi nr. 2 a examinat o
contestaţie şi 11 cereri, pe marginea acestora au fost adoptate 10 hotărîri şi dat răspuns prin
scrisoare la două dintre ele.
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Jora de Mijloc nr. 25/16, raionul
Orhei, a recepționat o contestație și o cerere, privind contestația a adoptat o hotărîre, iar cererea a
fost transmisă conform competenței.
La consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare din
comuna Leușeni și satul Nemţeni, raionul Hînceşti, comuna Voloviţa, raionul Soroca şi comuna
Pîrliţa raionul Ungheni contestaţii nu au fost depuse.
9. Totalizarea rezultatelor votării și confirmarea legalității alegerilor noi
Conform datelor procesate cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor, doar în 6
circumscripții electorale alegerile desfășurate la data de 20 mai 2018 au fost considerate valabile.
9.1
Totalizarea rezultatelor votării și confirmarea legalității alegerilor primarului
general al municipiul Chișinău
În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului
general al municipiul Chișinău23, întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, CECEM
Chişinău a totalizat rezultatele votării pe circumscripție și a stabilit următoarele:
23

Proces-verbal CECEM Chişinău http://www.cec.md/files/files/Alegeri%20Locale%20Noi/20%20mai%202018/Procese%20Verbale%20scanate/CECEM%20Chi%C8%99in%C4
%83u.pdf
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a)
b)
c)
d)
e)

în listele electorale au fost incluși 632079 alegători;
au participat la votare 225930 alegători sau 35,74 la sută;
numărul total de voturi valabil exprimate – 223530;
au fost declarate nevalabile 2400 buletine de vot;
au fost neutilizate și anulate 407143 buletine de vot.

Voturile valabil exprimate la alegerea primarului general al municipiului Chișinău s-au
repartizat în felul următor:
Concurentul electoral
Nr.
d/o
1.
2.

Costiuc Vasile
Partidul Politic „Democrația Acasă”
Năstase Andrei
Partidul Politic „Platforma Demnitate şi Adevăr”

6.

Roşco Alexandr
Partidul Politic „Casa Noastră-Moldova”
Munteanu Valeriu
Partidul Liberal
Ceban Ion
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica
Moldova”
Strătilă Victor
Partidul Politic „Partidul Verde Ecologist

7.

Can Alexandra
Partidul Național Liberal

3.
4.
5.

8.
9.
10.
11.

Braila Maxim
Partidul Politic Partidul Popular din Republica
Moldova
Radu Silvia
Candidat independent
Mîțu Alexandru
Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN
MOLDOVA”
Codreanu Constantin
Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”
Total

Numărul Procentul raportat
de voturi
la numărul de
obținute
voturi valabil
exprimate
504

0,22%

71803

32,12%

443

0,2%

8078

3,61%

91575

40,97%

414

0,19%

385

0,17%

331

0,15%

39460

17,65%

374

0,17%

10163

4,55%

223530

100%

În urma desfășurării scrutinului din 20 mai 2018 în municipiul Chișinău nici un candidat
pentru funcţia de primar general nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil
exprimate ale alegătorilor care au participat la votare. În legătură cu aceasta, la data de 23 mai
2018, prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 166224, a fost stabilit turul al doilea de scrutin
pentru data de 3 iunie 2018.
În buletinul de vot pentru turul al doilea de scrutin au fost incluși: candidatul Partidului
Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” Ceban Ion și candidatul din partea
Partidului Politic „Platforma Demnitate şi Adevăr” Năstase Andrei.
În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor obținute după turul al
doilea de scrutin al alegerilor primarului general al municipiului Chișinău, întocmite de birourile
24

HCEC_nr.1662 din 23 mai 2018 - http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=22189&l=ro
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electorale ale secțiilor de votare, CECEM Chişinău a totalizat rezultatele votării pe circumscripție
și a stabilit următoarele:
a) în listele electorale au fost incluși 632212 alegători;
b) au participat la votare 248946 alegători sau 39,37 la sută;
c) numărul total de voturi valabil exprimate – 246221;
d) au fost declarate nevalabile 2725 buletine de vot;
e) au fost neutilizate și anulate 385609 buletine de vot.
Voturile valabil exprimate după turul al doilea de scrutin al alegerilor primarului general al
municipiului Chișinău, s-au repartizat în felul următor:
Nr.
d/o
1.

2.

Denumirea concurentului electoral
Ceban Ion
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”
Năstase Andrei
Partidul Politic „Platforma Demnitate şi
Adevăr”
Total

Numărul de
voturi obținute

Procentul raportat la
numărul de voturi
valabil exprimate

116789

47,43%

129432

52,56%

246221

100%

În temeiul art. 74 și art. 146 din Codul electoral, Judecătoria Chișinău (sediul Centru), prin
hotărîrea din 19 iunie 2018 (dosarul nr. 3-701/2018), nu a confirmat legalitatea alegerilor locale
noi ale primarului general al municipiului Chișinău, din data de 20 mai 2018 (turul I) și 3 iunie
2018 (turul II). În urma depunerii recursului, Curtea de Apel Chișinău prin hotărîrea din 21 iunie
2018 (dosarul 3a-1156/18) a menținut decizia primei instanțe. Prin încheierea Curții Supreme de
Justiție din 25 iunie 2018 (dosarul nr. 3ra-998/18), recursurile asupra deciziei Curții de Apel
Chișinău din 21 iunie 2018 au fost declarate inadmisibile, hotărîrea Judecătoriei Chișinău (sediul
Centru) din 19 iunie 2018 devenind irevocabilă.
Comisia Electorală Centrală la şedinţa sa din 29 iunie 2018 a adoptat hotărîrea nr. 1713,
prin care a luat act de hotărîrea irevocabilă a Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 19 iunie
2018 (dosarul nr. 3-701/2018) și a declarat nule alegerile locale noi pentru funcția de primar
general al municipiului Chișinău din 20 mai 2018 (turul I) – 3 iunie 2018 (turul II).
6.2 Totalizarea rezultatelor votării și confirmarea legalității alegerilor primarului
municipiului Bălţi
În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului
municipiului Bălţi25, întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, CECEM Bălţi a
totalizat rezultatele votării pe circumscripție și a stabilit următoarele:
a) în listele electorale au fost incluși 104966 alegători;
b) au participat la votare 36875 alegători sau 35,13 la sută;
c) numărul total de voturi valabil exprimate – 36427;
d) au fost declarate nevalabile 448 buletine de vot;
e) au fost neutilizate și anulate 68397 buletine de vot.
Voturile valabil exprimate pentru alegerea primarului municipiului Bălţi, s-au repartizat în
felul următor:
Nr.
d/o

25

Concurentul electoral

Numărul
de voturi
obținute

Procentul raportat la
numărul de voturi
valabil exprimate

Proces-verbal CECEM Bălţi - http://www.cec.md/files/files/bli_4353605.pdf
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3.

Spătaru Arina
Partidul Politic „Platforma Demnitate şi
Adevăr”
Usatîi Alexandr
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”
Verejanu Pavel
Partidul Politic „ŞOR”

4.

Grigorișin Nicolai
Partidul Politic Partidul Nostru

22490

61,74%

5.

Burlacu Sergiu
Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”

1449

3,98%

6.

Grițco Elena
Candidat independent

438

1,2%

400

1,1%

337

0,93%

36427

100%

1.

2.

7.

8.

Guțu Simion
Partidul Politic „Partidul Acțiune și
Solidaritate”
Topolnițki Oleg
Partidul Politic „PARTIDUL RUSOSLAVEAN DIN MOLDOVA”
Total

2231

6,12%

6984

19,17%

2098

5,76%

Astfel, în conformitate cu art. 145 alin. (1) al Codului electoral, în municipiul Bălţi primarul
a fost ales din primul tur de scrutin cu votul majorității alegătorilor.
În temeiul art. 146 din Codul electoral, Judecătoria Bălţi (sediul central), prin hotărîrea din
04 iunie 2018 (dosarul nr. 3-96/2018)26, a confirmat legalitatea alegerilor locale noi din 20 mai
2018 și a validat mandatul de primar al municipiului Bălţi al dlui Grigorişin Nicolai.
6.3 Totalizarea rezultatelor votării și confirmarea legalității alegerilor primarului
comunei Leuşeni, raionul Hînceşti
În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului
comunei Leuşeni, raionul Hînceşti27, CECEC Leuşeni a totalizat rezultatele votării pe
circumscripție și a stabilit următoarele:
a) în listele electorale au fost incluși 1857 alegători;
b) au participat la votare 687 alegători sau 36,99 la sută;
c) numărul total de voturi valabil exprimate – 663;
d) au fost declarate nevalabile 24 buletine de vot;
e) au fost neutilizate și anulate 1170 buletine de vot.
Voturile valabil exprimate pentru alegerea primarului comunei Leuşeni, raionul Hînceşti:
Nr.
d/o

Denumirea concurentului electoral

Numărul
de voturi
obținute

Procentul raportat la
numărul de voturi
valabil exprimate

Hotărîrea Judecătoriei Bălţi (sediul central) din 04 iunie 2018 - http://www.cec.md/files/files/municipiulbli_4577650.pdf
Proces verbal CECE Leuşeni http://www.cec.md/files/files/Alegeri%20Locale%20Noi/20%20mai%202018/Procese%20Verbale%20scanate/leuenihainceti_3743347.pdf
26
27
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1.

2.

Dragan Ion
Partidul Democrat din Moldova
Bujeac Ion
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”
Total

602

90,79 %

61

9,21 %

663

100%

Astfel, în conformitate cu art. 145 alin. (1) al Codului electoral, în comuna Leuşeni, raionul
Hînceşti, primarul a fost ales din primul tur de scrutin cu votul majorității alegătorilor.
În temeiul art. 146 din Codul electoral, Judecătoria Hînceşti (sediul central), prin hotărîrea
din 25 mai 2018, (dosarul nr. 3-7/2018),28 a confirmat legalitatea alegerilor locale noi din 20 mai
2018 și a validat mandatul de primar al comunei Leuşeni, raionul Hînceşti, al dlui Dragan Ion.
6.4 Totalizarea rezultatelor votării și confirmarea legalității alegerilor primarului
satului Nemţeni, raionul Hînceşti
În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului
satului Nemţeni, raionul Hînceşti 29, CECES Nemţeni a totalizat rezultatele votării pe
circumscripție și a stabilit următoarele:
a) în listele electorale au fost incluși 1487 alegători;
b) au participat la votare 549 alegători sau 36,92 la sută;
c) numărul total de voturi valabil exprimate – 534;
d) au fost declarate nevalabile 15 buletine de vot;
e) au fost neutilizate și anulate 938 buletine de vot.
Voturile valabil exprimate pentru alegerea primarului satului Nemţeni, raionul Hînceşti,
s-au repartizat în felul următor:
Nr.
d/o
1.
2.

Concurentul electoral
Ghiţu Maria
Partidul Democrat din Moldova
Şindilă Timofei
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica
Moldova”
Total

Numărul Procentul raportat
de voturi
la numărul de
obținute
voturi valabil
exprimate
441

82,59 %

93

17,41 %

534

100%

Astfel, în conformitate cu art. 145 alin. (1) al Codului electoral, în satul Nemţeni, raionul
Hînceşti, primarul a fost ales din primul tur de scrutin cu votul majorității alegătorilor.
În temeiul art. 146 din Codul electoral, Judecătoria Hînceşti (sediul central), prin hotărîrea
din 24 mai 2018 (dosarul nr. 3-8/2018)30, a confirmat legalitatea alegerilor locale noi din 20 mai
2018 și a validat mandatul de primar al satului Nemţeni, raionul Hînceşti, al dnei Ghiţu Maria.
6.5 Totalizarea rezultatelor votării și confirmarea legalității alegerilor primarului
comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei

28

Hotărîrea Judecătoriei Hînceşti (sediul central) din 25 mai 2018- http://www.cec.md/files/files/haincetileueni_8618186.pdf
Proces verbal CECES Nemţeni http://www.cec.md/files/files/Alegeri%20Locale%20Noi/20%20mai%202018/Procese%20Verbale%20scanate/nemenihainceti_219260.pdf
30
Hotărîrea Judecătoriei Hînceşti (sediul central) din 24 mai 2018 - http://www.cec.md/files/files/haincetinemeni_311775.pdf
29
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În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului
comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei31, întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare,
CECEC Jora de Mijloc a totalizat rezultatele votării pe circumscripție și a stabilit următoarele:
a) în listele electorale au fost incluși 3277 alegători;
b) au participat la votare 1732 alegători sau 52,79 la sută;
c) numărul total de voturi valabil exprimate – 1716;
d) au fost declarate nevalabile 16 buletine de vot;
e) au fost neutilizate și anulate 1545 buletine de vot.
Voturile valabil exprimate pentru alegerea primarului comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei,
s-au repartizat în felul următor:
Nr.
d/o

Denumirea concurentului electoral

Numărul
de voturi
obținute

Procentul raportat la
numărul de voturi
valabil exprimate

1.

Terentii Lucia
Partidul Democrat din Moldova

653

38,05 %

2.

Tauber Marina
Partidul Politic „ŞOR”

1048

61,07 %

15

0,88 %

1716

100%

3.

Morozan Serghei
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”
Total

Astfel, în conformitate cu art. 145 alin. (1) al Codului electoral, în comuna Jora de Mijloc,
raionul Orhei, primarul a fost ales din primul tur de scrutin cu votul majorității alegătorilor.
În temeiul art. 146 din Codul electoral, Judecătoria Orhei (sediul central), prin hotărîrea
din 24 mai 2018 (dosarul nr. 22/2018 şi 23/2018)32, a confirmat legalitatea alegerilor locale noi
din 20 mai 2018 și a validat mandatul de primar al comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei, al dnei
Tauber Marina.
6.6 Totalizarea rezultatelor votării și confirmarea legalității alegerilor primarului
comunei Voloviţa, raionul Soroca
În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului
comunei Voloviţa, raionul Soroca,33 întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare,
CECEC Voloviţa a totalizat rezultatele votării pe circumscripție și a stabilit următoarele:
a) în listele electorale au fost incluși 1642 alegători;
b) au participat la votare 771 alegători sau 46,95 la sută;
c) numărul total de voturi valabil exprimate – 761;
d) au fost declarate nevalabile 10 buletine de vot;
e) au fost neutilizate și anulate 871 buletine de vot.
Voturile valabil exprimate pentru alegerea primarului comunei Voloviţa, raionul Soroca,
s-au repartizat în felul următor:
Nr.
d/o
1.

Denumirea concurentului electoral

Nitrean Ghenadie
Partidul Democrat din Moldova

Numărul
de voturi
obținute

Procentul raportat la
numărul de voturi
valabil exprimate

604

79,37%

31

Proces-verbal Jora de Mijloc http://www.cec.md/files/files/Alegeri%20Locale%20Noi/20%20mai%202018/Procese%20Verbale%20scanate/jorademijlocorhei_7891955.pdf
32
Hotărîrea Judecătoriei Orhei (sediul central) din 24 mai 2018 - http://www.cec.md/files/files/orheijorademjloc_3449534.pdf
33
Proces verbal CECEC Voloviţa http://www.cec.md/files/files/Alegeri%20Locale%20Noi/20%20mai%202018/Procese%20Verbale%20scanate/voloviasoroca_7161550.pdf
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2.

Cerchez Alexandru
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”
Total

157

20,63%

761

100%

Astfel, în conformitate cu art. 145 alin. (1) al Codului electoral, în comuna Voloviţa,
raionul Soroca, primarul a fost ales din primul tur de scrutin cu votul majorității alegătorilor.
În temeiul art. 146 din Codul electoral, Judecătoria Soroca (sediul central), prin hotărîrea
din 25 mai 2018 (dosarul nr. 3-22/2018)34, a confirmat legalitatea alegerilor locale noi din 20 mai
2018 și a validat mandatul de primar al comunei Voloviţa, raionul Soroca, al dlui Nitrean
Ghenadie.
6.7 Totalizarea rezultatelor votării și confirmarea legalității alegerilor primarului
comunei Pîrliţa, raionul Ungheni
În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului
comunei Pîrliţa, raionul Ungheni35, întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, CECEC
Pîrliţa a totalizat rezultatele votării pe circumscripție și a stabilit următoarele:
a) în listele electorale au fost incluși 4375 alegători;
b) au participat la votare 1742 alegători sau 39,81 la sută;
c) numărul total de voturi valabil exprimate – 1717;
d) au fost declarate nevalabile 25 buletine de vot;
e) au fost neutilizate și anulate 2633 buletine de vot.
Voturile valabil exprimate pentru alegerea primarului comunei Pîrliţa, raionul Ungheni:
Nr.
d/o
1.
2.

Denumirea concurentului electoral
Babuţac Stanislav
Partidul Democrat din Moldova
Andriuţa Galina
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”
Total

Numărul
de voturi
obținute

Procentul raportat la
numărul de voturi
valabil exprimate

1470

85,61%

247

14,39%

1717

100%

Astfel, în conformitate cu art. 145 alin. (1) al Codului electoral, în comuna Pîrliţa, raionul
Ungheni, primarul a fost ales din primul tur de scrutin cu votul majorității alegătorilor.
În temeiul art. 146 din Codul electoral, Judecătoria Ungheni (sediul central), prin hotărîrea
din 25 mai 2018 (dosarul nr.3-22/2018)36, a confirmat legalitatea alegerilor locale noi din 20 mai
2018 și a validat mandatul de primar al comunei Pîrliţa, raionul Ungheni, al dlui Babuţac
Stanislav.

34

Hotărîrea Judecătoriei Soroca (sediul central) din 25 mai 2018 - http://www.cec.md/files/files/sorocavolovia_3885190.pdf
Proces verbal CECEC Pîrliţa http://www.cec.md/files/files/Alegeri%20Locale%20Noi/20%20mai%202018/Procese%20Verbale%20scanate/pairliaungheni_4258566.pdf
36
Hotărîrea Judecătoriei Ungheni (sediul central) din 25 mai 2018 - http://www.cec.md/files/files/unghenipairlia_4078836.pdf
35
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