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PROCES-VERBAL nr. 122 

al ședinței ordinare 

din 14.08.2018, ora 14:00 
 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Alina Russu 

Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae  
 

Președintele ședinței a constatat prezența a 5 membri ai Comisiei, care au semnat în borderoul 

procesului-verbal. De la ședință sunt absenți domnii Andrei Volentir, Vadim Filipov, Vasile 

Gafton și Vladimir Șarban.  
 

Președintele a anunțat ordinea de zi cu 25 de subiecte și a solicitat membrilor să adreseze întrebări 

și să vină cu propuneri.  
 

ORDINEA DE ZI 
 

1. Cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 217 din 26 iunie 2018 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative (drepturile speciale ale alegătorilor din 

diasporă) 

 Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

2. Pentru modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale 

 Raportor: Alina Russu 

3. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vatra, municipiul 

Chișinău 

 Raportor: Alina Russu 

4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca, raionul Anenii 

Noi 

 Raportor: Alina Russu 

5. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăț, raionul Anenii 

Noi 

 Raportor: Alina Russu 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîșlița-Prut, raionul Cahul 

 Raportor: Alina Russu 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cania, raionul Cantemir 

 Raportor: Alina Russu 

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

Cantemir 

 Raportor: Alina Russu 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tartaul, raionul Cantemir 

 Raportor: Alina Russu 

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

Căușeni 

 Raportor: Alina Russu 

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

 Raportor: Alina Russu 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Molovata, raionul Dubăsari 

 Raportor: Alina Russu 

13. Cu privire la ridicare unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cupcini, raionul Edineț 

 Raportor: Alina Russu 
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14. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mereșeni, raionul 

Hîncești 

 Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mingir, raionul Hîncești 

 Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

16. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Bolțun, raionul Nisporeni 

 Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ocnița, raionul Ocnița 

 Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

18. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Otaci, raionul Ocnița 

 Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

19. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Seliște, raionul Orhei 

 Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

20. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pepeni, raionul Sîngerei 

 Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

21. Cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Recea, raionul Strășeni 

 Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

22. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Tătărești, raionul Strășeni 

 Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

23. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ștefănești, raionul Ștefan 

Vodă 

 Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

24. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Leușeni, raionul Telenești 

 Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

25. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Etulia, UTA Găgăuzia 

 Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

 

PROPUNERI: 

Alina Russu – a propus ca ordinea de zi să fie completată cu un subiect ce include un proiect de 

hotărîre elaborat de dl Sergiu Gurduza, care vizează aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

nr. 217 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, și a supus votului completarea 

ordinii de zi. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____1____, Contra ____2____, Abținere___2___. 

Propunerea nu a fost acceptată. 

 

În lipsa altor propuneri, președintele a supus votului ordinea de zi. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi cu 25 de subiecte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 217 din 26 iunie 2018 pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative (drepturile speciale ale alegătorilor din diasporă)”:  

 

„Prin scrisoarea nr. CJ-10/227 din 9 iulie 2018, Comisia juridică, numiri și imunități a 

Parlamentului Republicii Moldova solicită Comisiei Electorale Centrale avizarea proiectului de 

lege nr. 217 din 26 iunie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (drepturile 

speciale ale alegătorilor din diasporă). 

În temeiul art. 18 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și art. 32 din 

Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ș t e: 
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1. Se aprobă, conform anexei, avizul asupra proiectului de lege nr. 217 din 26 iunie 2018 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative (drepturile speciale ale alegătorilor din 

diasporă). 

2. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale se remite Comisiei juridice, numiri și imunități 

a Parlamentului Republicii Moldova, conform solicitării. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. ________ din ______________ 

 

Aviz asupra proiectului de lege nr. 217 din 26 iunie 2018  

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(drepturile speciale ale alegătorilor din diasporă) 

 

Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova a transmis 

Comisiei Electorale Centrale, spre examinare și avizare, proiectul de lege nr. 217 din 26 iunie 2018 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative (drepturile speciale ale alegătorilor din 

diasporă). 

Conform opiniei autorilor, proiectul de lege ar urma să modifice și să completeze Codul 

electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 în vederea soluționării problemelor ce țin de 

îmbunătățirea procedurilor de vot și asigurarea exercitării dreptului fundamental de a alege al 

cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele țării. 

Prin urmare, analizînd proiectul de lege, în limita competenței instituționale, Comisia 

Electorală Centrală menționează următoarele. 

În ceea ce privește Art. I, pct. 1 din proiectul de lege, prin care se urmărește modificarea și 

completarea Codului electoral, și anume introducerea noțiunii de „alegător din diasporă”, Comisia 

relevă că în sensul noțiunii de „alegător”, explicată în art. 1 al Codului în vigoare, legiuitorul a 

cuprins toți cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, fără diferențierea acestora după criterii 

privind locul de trai, locul aflării în ziua alegerilor sau alte criterii similare.                

Cu referire la Art. I, pct. 2 din proiectul de lege, prin care autorii propun completarea 

Codului electoral cu Articolul 131. „Drepturile speciale ale alegătorilor din diasporă”, menționăm 

că stabilirea unui număr mai mare de acte în baza cărora cetățenii Republicii Moldova își pot 

exercita dreptul la vot ține de competența exclusivă a Parlamentului, în calitatea sa de unica 

autoritate legislativă a statului.     

La fel, în ceea ce privește depunerea solicitărilor din partea unui număr de cel puțin 300 de 

alegători, propusă de autorii proiectului în calitate de criteriu de deschidere a secției de votare 

suplimentare, Comisia relevă faptul că toate criteriile de care se ține cont la deschiderea secțiilor 

de votare din străinătate sunt enumerate în art. 31 alin. (4) din Codul electoral și, respectiv, 

legiuitorul are toată competența de a stabili noi criterii ce vor sta la baza deschiderii secțiilor de 

votare în străinătate. 

În context, la stabilirea de noi criterii care să stea la baza deschiderii respectivelor secții, 

se sugerează să se țină cont de faptul că cele enumerate în art. 31 alin. (4) din Codul electoral se 

aplică la deschiderea secțiilor de votare extrateritoriale. Or, potrivit legislației în vigoare, în afara 

secțiilor de votare pe lîngă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova, pot 

fi organizate secții de votare și în alte localități, cu acordul autorităților competente ale țării 

respective, la propunerea Guvernului Republicii Moldova, în colaborare cu Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării Europene și cu alte autorități ale administrației publice centrale. 

De menționat că, anterior, Curtea Constituțională, în Adresa nr. PCC-01/139e-34/2 

aferentă hotărîrii nr. 34 din 13 decembrie 2016 privind confirmarea rezultatelor alegerilor și 

validarea mandatului de Președinte al Republicii Moldova, a accentuat necesitatea instituirii unor 

noi reglementări în vederea modificării mecanismului de votare în străinătate, precum și în privința  

introducerii unor criterii suplimentare referitoare la stabilirea numărului secțiilor de votare peste 

hotare și distribuirea lor geografică. 
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Cît privește inițiativa autorilor proiectului de lege conform căreia alegerile din afara 

Republicii Moldova ar urma să se efectueze în două zile consecutiv, sîmbătă și duminică, sau în 

oricare alte două zile consecutive indicate în actul de stabilire a alegerilor, Comisia își repetă 

punctul de vedere asupra acestei chestiuni, exprimat în hotărîrile CEC nr. 1605 din 24 decembrie 

2012 și nr. 1010 din 4 iulie 2017, conform căruia, în cazul modificării perioadei destinate votării, 

mai multe proceduri electorale vor trebui ajustate noilor condiții de efectuare a acesteia. În special 

vor suporta modificări procedurile ce vizează securizarea votării, implicit păstrarea și asigurarea 

integrității pe parcursul a două zile a buletinelor de vot utilizate și a celor neutilizate, regulile 

privind asigurarea confidențialității informației din listele electorale cu privire la participarea 

alegătorilor la votare, norma privind interdicția efectuării agitației electorale în ziua alegerilor și 

cea precedentă alegerilor etc. 

Cu referire la propunerea autorilor proiectului conform căreia contestațiile ce se referă la 

încălcările electorale sau la administrarea alegerilor, precum și cele cu privire la asigurarea și 

exercitarea dreptului la vot, ar putea fi depuse de către alegătorii din diasporă inclusiv online, prin 

intermediul paginii web a Comisiei Electorale Centrale, Comisia consideră oportună instituirea 

unor prevederi menite să îmbunătățească procedura de depunere a contestațiilor de către alegători. 

În același context, prin Adresa nr. PCC-01/139e-34/1 din 13 decembrie 2016 aferentă hotărîrii 

menționate anterior, Curtea Constituțională a recomandat Parlamentului reglementarea separată și 

explicită a procedurilor de examinare a contestațiilor pentru diverse tipuri de scrutine. Or, 

autoritatea de jurisdicție constituțională a solicitat organului legislativ să reglementeze diferențiat 

procedurile de examinare a contestațiilor, inclusiv a celor formulate în ziua alegerilor. 

În privința amendamentului ce ar da alegătorilor aflați în străinătate posibilitatea de a 

finanța ori susține material sub orice formă, direct și/sau indirect, activitatea partidelor politice, a 

grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, Comisia atrage atenția asupra necesității 

insituirii unor mecanisme legale, eficiente, în vederea stabilirii și verificării provenienței 

veniturilor care ar urma să fie folosite în acest scop. 

Cît privește instituirea posibilității de a efectua donații prin operațiuni bancare, prin 

intermediul paginii web a Comisiei Electorale Centrale, remarcăm că, în calitate de organ 

independent de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor 

electorale, Comisia nu este împuternicită de a realiza atribuțiile instituției bancare ori de a fi 

intermediar în contextul transferurilor realizate de la alegători către un partid politic, grup de 

inițiativă sau concurent electoral și nici nu poate să se implice în activitatea internă a partidelor 

politice. 

 

Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI: 

Alina Russu – a solicitat să se confirme dacă în varianta actuală a Avizului s-a ținut cont de 

propunerile și recomandările făcute asupra avizului în ședința anterioară. 

Veaceslav Agrigoroae – a precizat că propunerile anterioare au fost luate în considerare în 

procesul de elaborare a prezentului proiect. 
 

DEZBATERI: 

Sergiu Gurduza – în luarea sa de cuvînt, a menționat că nu va susține proiectul deoarece îl 

consideră unul incomplet, care nu corespunde tuturor criteriilor de tehnică legislativă. 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

(Dnii V. Șarban, V.Filipov, A. Volentir și V. Gafton nu sunt prezenți în ședință.) 

 

Proiectul de hotărîre nu a fost aprobat. 
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2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Privind modificarea 

unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale”: 

 

„În temeiul art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381–XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica 

Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 5 ianuarie 2012, 

Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  

 

1. Hotărîrea nr. 1743 din 31 iulie 2018, „Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei 

Electorale Centrale la Vilnius, Republica Lituania”, se modifică după cum urmează: 

- textul „05 – 08 septembrie 2018” din pct. 1al hotărîrii se substituie cu sintagma „05 – 07 

septembrie 2018”. 

2. Hotărîrea nr. 1746 din 31 iulie 2018, „Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei 

Electorale Centrale la Astana, Republica Kazahstan”, se modifică după cum urmează: 

- textul „31 octombrie - 03 noiembrie 2018” din pct. 1 al hotărîrii se substituie cu sintagma 

„30 octombrie - 03 noiembrie 2018”. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ___5_____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1768 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu  – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Vatra, municipiul Chişinău”:  

 

„Consiliul orăşenesc Vatra, prin decizia nr. 5.1 din 4 iulie 2018, a ridicat, în legătură cu 

absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul consilierului 

Rusnac Alexandru ales pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - 

Iurie Leancă”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.  

În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul orăşenesc Vatra îi revine candidatului supleant Dumbravă Gheorghe de 

pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Buiucani din 3 iulie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

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

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Vatra, municipiul Chişinău, 

candidatului supleant Dumbravă Gheorghe de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară 

Europeană din Moldova - Iurie Leancă”. 

3. Se preavizează consilierul Dumbravă Gheorghe asupra obligaţiei de a respecta termenul 

de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 
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4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 
 

Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 
 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

(Dl V. Șarban este prezent în ședință.) 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 
 

Hotărîrea nr. 1769 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 
 

4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la  atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca, raionul Anenii Noi”:  
 

„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Balanel Nicolae 

ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Bulboaca, raionul 

Anenii Noi, fiindu-i transmise și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant. 

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca îi revine candidatului supleant Creciun Ghenadie de pe 

lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Anenii Noi din 20 iunie 2015. La atribuirea mandatului, s-a ținut de cont de declarația candidatului 

supleant Nistor Sergiu de pe lista aceluiași partid, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de 

consilier. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20, pct. 25 și pct. 29 

din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ș t e: 
 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca, raionul Anenii Noi, 

candidatului supleant Creciun Ghenadie de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica 

Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Creciun Ghenadie asupra obligației de a respecta termenul de 

30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 
 

Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 
 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___.  
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 
 

Hotărîrea nr. 1770 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
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5. S-A AUDIAT: 
Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre  „Cu privire la atribuirea unor 

mandate de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăț, raionul Anenii Noi”:  

 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererile de demisie ale consilierilor Zmeu 

Elena aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Calmîc Ion ales pe lista Partidului 

Politic Partidul Nostru în Consiliul sătesc Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, precum și documentele 

necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidaţi supleanţi. 

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele 

de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăț le revin candidaţilor supleanţi Calmîc Victor de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Sertinean Artiom de pe lista Partidului Politic Partidul 

Nostru. Listele au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 20 iunie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e : 

 

1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Zmeu Elena aleasă pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Calmîc Ion ales pe lista Partidului Politic Partidul 

Nostru în Consiliul sătesc Hîrbovăț. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, 

candidaţilor supleanţi Calmîc Victor de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi 

Sertinean Artiom de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. 

3. Se preavizează consilierii Calmîc Victor şi Sertinean Artiom asupra obligaţiei de a 

respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției 

acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

(Dl A. Volentir este prezent în ședință.) 

 

Hotărîrea nr. 1771 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîșlița-Prut, raionul Cahul”:  

 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Calcea 

Constantin ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în 

Consiliul sătesc Cîșlița-Prut, raionul Cahul, precum și declarația de consimțămînt a următorului 

candidat supleant. 

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Cîșlița-Prut îi revine candidatului supleant Milici Gheorghe de pe 

lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Cahul din 27 iunie 2015. 
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În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Calcea Constantin ales pe 

lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Cîșlița-

Prut.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cîșlița-Prut, raionul Cahul, 

candidatului supleant Milici Gheorghe de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Milici Gheorghe asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  

 

În lipsa altor propuneri, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1772 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

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

 

„Consiliul comunal Cania, raionul Cantemir, prin decizia nr. 02/01-XXVI din 20 iunie 

2018, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Antoniu Anatolie ales pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.  

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul comunal Cania, raionul Cantemir, îi revine candidatului supleant 

Dubenco Andrei de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Cantemir, din 24 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 29 din Regulamentul cu 

privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

 

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

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

candidatului supleant Dubenco Andrei de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Dubenco Andrei asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 
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Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1773 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

8. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul comunal Enichioi, raionul Cantemir”:  

 

„Consiliul comunal Enichioi, raionul Cantemir,  prin decizia nr. 03/05- XXVI din 28 iunie 

2018, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Chiriacov Eugeniu ales pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.  

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul comunal Enichioi, îi revine candidatului supleant Știrbu Nadejda de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir, din 25 

iunie 2015.  

La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile candidaților supleanți Șpacov Raisa, 

Vicol Olga și Roșca Elena, de pe lista Partidului Democrat din Moldova, prin care aceștia refuză 

atribuirea mandatului de consilier, precum și de adeverința primăriei privind aflarea peste hotare 

a candidatului supleant Arseni Ana de pe lista aceluiași partid. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 25 și pct. 29 din Regulamentul cu 

privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

 

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

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

candidatului supleant Știrbu Nadejda de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Știrbu Nadejda asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1774 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 
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9. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tartaul, raionul Cantemir”:  

 

„Consiliul sătesc Tartaul, prin decizia nr. 04/09-XXVI din 28 iunie 2018, a ridicat, în 

legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul 

consilierului Popescu Dmitrii ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.  

Întrucît lista candidaţilor supleanţi ai Partidului Liberal Democrat din Moldova s-a epuizat, 

se restabileşte şirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică are 

lista de candidaţi ai Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.  
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Tartaul îi revine candidatului supleant Manoilă Gheorghe de pe 

lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Cantemir din 24 iunie 2015.  

La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile candidaţilor supleanţi Roman Nicolae 

şi Mocanu Eremia de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” şi 
de adeverinţele eliberate de secretarul Consiliului sătesc Tartaul privind aflarea peste hotarele ţării 

a candidaţilor supleanţi Chirică Pintilie şi Roman Valeriu de pe lista aceluiaşi partid. 
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (10) şi alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 25, pct. 26 și pct. 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

 

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

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

candidatului supleant Manoilă Gheorghe de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din 

Republica Moldova”. 

3.  Se preavizează consilierul Manoilă Gheorghe asupra obligaţiei de a respecta termenul 

de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

ŞIRUL DESCRESCĂTOR 

de voturi valabil exprimate la alegerea Consiliului sătesc Tartaul, raionul Cantemir 

 

Nr. 

d/o 
PLDM PL PDM PPRM PSRM 

1. 278 185 129 76 53 

2. 139,00 92,50 64,50 38,00 26,50 

3. 92,67 61,67 43,00 25,33 17,67 

4. 69,50 46,25 32,25 19,00 13,25 

5. 55,60 37,00 25,80 15,20 10,60 

6. 46,33 30,83 21,50 12,67 8,83 

7. 39,71 26,43 18,43 10,86 7,57 

8. 34,75 23,13 16,13 9,50 6,63 

9. 30,89 20,56 14,33 8,44 5,89 

10. 27,8 18,5 12,9 7,6 5,3 

11. 25,27 16,81 11,7 6,90 4,81 

 

Consiliului sătesc Tartaul – 11 mandate. 

Şirul descrescător restabilit I – 14 august 2018, atribuit mandatul de consilier PSRM (53,00). 
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Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere__1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1775 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

10. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ucrainca, raionul Căuşeni”:  

 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Guşu Vasili 

ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul comunal Ucrainca, raionul Căuşeni, precum și 

documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.  

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul comunal Ucrainca îi revine candidatului supleant Rotaru Tatiana de pe 

lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Căuşeni din 26 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) și  art. 144 alin. (12) din Codul electoral 

nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Guşu Vasili ales pe lista 

Partidului Liberal în Consiliul comunal Ucrainca.  

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

candidatului supleant Rotaru Tatiana de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Rotaru Tatiana asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1776 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

11. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul raional Drochia”: 

 



12 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Trestianu 

Oxana aleasă pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul raional Drochia, precum și 

documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. 

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul raional Drochia îi revine candidatului supleant Vacaru Ion de pe lista 

Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Drochia din 30 iunie 

2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Trestianu Oxana aleasă pe 

lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul raional Drochia. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Drochia, candidatului supleant 

Vacaru Ion de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. 

3. Se preavizează consilierul Vacaru Ion asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1777 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

12. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Molovata, raionul Dubăsari”:  

 

„Consiliul sătesc Molovata, raionul Dubăsari, prin decizia nr. 02-03 din 3 iulie 2018, a 

ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului, 

mandatul consilierului Nicolaev Andrei ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective. 

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Molovata îi revine candidatului supleant Stavinschi Victor de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Dubăsari din 24 

iunie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) şi pct. 29 și din Regulamentul cu privire 

la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e : 
 

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

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

candidatului supleant Stavinschi Victor de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 
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3. Se preavizează consilierul Stavinschi Victor asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 
 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 
 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere__1___.  
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 
 

Hotărîrea nr. 1778 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 
 

13. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la ridicarea 

unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Cupcini, raionul Edineţ”:  
 

„Secretarul Consiliului orăşenesc Cupcini, raionul Edineţ, a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Babii Valeriu ales pe lista Partidului Politic Partidul 

Nostru, declaraţia de consimțămînt a candidatului supleant Caziuc Eugeniu şi declaraţiile de refuz 

ale candidaţilor supleanţi Melnic Oleg şi Novac Viorel de pe lista aceluiași partid. 
În urma examinării documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, 

s-a constatat că în hotărîrea Judecătoriei Edineţ din 8 iulie 2015, prin care au fost confirmați 

candidaţii supleanţi de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru, a fost admisă o eroare materială 

constînd în scrierea incorectă a numelui candidatului aflat la poziția a patra din listă, căruia 

urmează a-i fi atribuit mandatul de consilier. Dat fiind faptul că în hotărîrea instanţei este indicat 

greșit numele Caciuc Eugeniu, Comisia consideră imposibilă atribuirea mandatului de consilier 

domnului Caziuc Eugeniu, pînă la corectarea erorii de către instanţa de judecată. 

În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. u) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul 

alesului local şi în conformitate cu pct. 23 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi 

validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 

din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 
 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Babii Valeriu ales pe lista 

Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul orăşenesc Cupcini. 

2. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliu orăşenesc Cupcini, raionul Edineţ. 

3. Se sesizează Judecătoria Edineţ despre necesitatea corectării erorii materiale admise în 

hotărîrea prin care a fost confirmată lista candidaţilor supleanţi pentru Consiliul orăşenesc Cupcini, 

raionul Edineţ, din partea Partidului Politic Partidul Nostru. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 
 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 
 

ÎNTREBĂRI: 

Sergiu Gurduza – a întrebat despre modul în care se va face sesizarea judecătoriei Edineț. 

Alina Russu – a precizat că în baza hotărîrii adoptate, Comisia va adresa o cerere instanței de 

judecată în vederea corectării erorii. 
 

PROPUNERI: 

Sergiu Gurduza – a propus reformularea punctului 3 din proiect astfel: „Comisia constată 

necesitatea sesizării…” 

Iurie Ciocan – a sugerat ca propunerea dlui Gurduza să fie inclusă în partea motivantă a hotărîrii. 
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Președintele a supus votului propunerea de modificare a pct. 3. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____1____, Abținere__2___.  

 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

În lipsa altor propuneri, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere__1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1779 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

14. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mereşeni, raionul Hînceşti”:  

 

„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Pascal 

Constantin ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Mereşeni, raionul 

Hînceşti. Totodată, la Comisie au parvenit cererea de demisie a consilierului Munteanu Sergiu, din 

partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, precum şi documentele necesare atribuirii 

mandatelor de consilier următorilor candidaţi supleanţi.  

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele 

de consilier în Consiliul comunal Mereşeni le revin candidaţilor supleanţi Boldescu Boris de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova şi Cașu Ion de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. Listele au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din 23 iunie 

2015. La atribuirea mandatului ce îi revine Partidului Democrat din Moldova, s-a ţinut cont de 

adeverinţa eliberată de secretarul Consiliului comunal Mereşeni privind aflarea peste hotarele ţării 

a candidatului supleant Cojocaru Cristina de pe lista aceluiaşi partid. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) şi lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul 

electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f), lit. g) şi alin. (3) din Legea nr. 

768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 20, pct. 23 

şi pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia 

Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Mereşeni. 

2. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Munteanu Sergiu ales pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, în Consiliul comunal Mereşeni. 

3. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Mereşeni, raionul Hînceşti, 

candidaţilor supleanţi Boldescu Boris de pe lista Partidului Democrat din Moldova şi Cașu Ion de 

pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

4. Se preavizează consilierii Boldescu Boris şi Cașu Ion asupra obligaţiei de a respecta 

termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1780 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

15. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mingir, raionul Hînceşti”:  

 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Tătaru Petru 

ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul comunal Mingir, raionul Hînceşti, precum și 

documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. 

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul comunal Mingir îi revine candidatului supleant Hantea Chirill de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din 24 iunie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ș t e: 

 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Tătaru Petru ales pe lista 

Partidului Liberal în Consiliul comunal Mingir. 

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

candidatului supleant Hantea Chirill de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Hantea Chirill asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1781 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

16. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bolţun, raionul Nisporeni”:  

 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Cimpoeș 

Lucia aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Bolţun, raionul 

Nisporeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat 

supleant.  

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Bolţun îi revine candidatului supleant Leahu Ion de pe lista 
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Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 17 iunie 

2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) și  art. 144 alin. (12) din Codul electoral 

nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Cimpoeș Lucia aleasă pe 

lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Bolţun.  

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

candidatului supleant Leahu Ion de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Leahu Ion asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere__0___.  

(Dl V. Filipov este prezent în ședință.) 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1782 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

17. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ocniţa, raionul Ocniţa”:  

 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Simionca 

Marina aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul orășenesc Ocniţa, raionul 

Ocniţa, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat 

supleant.  

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul orășenesc Ocniţa îi revine candidatului supleant Boico Liudmila de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ocniţa din 25 iunie 

2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) și  art. 144 alin. (12) din Codul electoral 

nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Simionca Marina aleasă pe 

lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul orășenesc Ocniţa.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Ocniţa, raionul Ocniţa, 

candidatului supleant Boico Liudmila de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Boico Liudmila asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 
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4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1783 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

18. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Otaci, raionul Ocniţa”:  

 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Cîlcic Vitali 

ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul 

orășenesc Otaci, raionul Ocniţa precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant.  

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul orășenesc Otaci îi revine candidatului supleant Rîbac Fiodor de pe lista 

Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Ocniţa din 28 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declarațiile 

candidaților supleanți Chilivnic Alexandr şi Viteaz Vitali de pe lista Partidului Politic „Partidul 

Socialiştilor din Republica Moldova”, prin care aceștia refuză atribuirea mandatului de consilier. 

Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a consilierului a fost depusă la consiliu 

pe data de 13 decembrie 2017, iar la Comisie a parvenit în data de 13 iulie 2018, astfel rezultă că 

secretarul Consiliului orăşenesc Otaci nu a respectat termenul stabilit la pct. 23 din Regulamentul 

cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) și  art. 144 alin. (12) din Codul electoral 

nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, pct. 25 și pct. 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Cîlcic Vitali ales pe lista 

Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul orășenesc Otaci.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Otaci, raionul Ocniţa, 

candidatului supleant Rîbac Fiodor de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Rîbac Fiodor asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Se atenţionează secretarul Consiliului orășenesc Otaci, domnul Vladimir Cojuhari, 

asupra necesităţii respectării termenului stabilit la pct. 23 din Regulamentul cu privire la procedura 

de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 
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Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1784 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

19. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Selişte, raionul Orhei”:  

 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Efrosimov 

Sofia aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Selişte, raionul Orhei, 

precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.  

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul comunal Selişte îi revine candidatului supleant Josan Lilia de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 29 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) și  art. 144 alin. (12) din Codul electoral 

nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Efrosimov Sofia aleasă pe 

lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Selişte.  

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

candidatului supleant Josan Lilia de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Josan Lilia asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 
 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 
 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere__0___.  
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 
 

Hotărîrea nr. 1785 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
 

20. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pepeni, raionul Sîngerei”:  
 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Rotari Maria 

aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul 

comunal Pepeni, raionul Sîngerei, precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat 

supleant. 
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Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul comunal Pepeni îi revine candidatului supleant Bostan Nicolae de pe lista 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Sîngerei din 30 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Rotari Maria aleasă pe lista 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Pepeni.  

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

candidatului supleant Bostan Nicolae de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Bostan Nicolae asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 
 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 
 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere__0___.  
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 
 

Hotărîrea nr. 1786 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
 

21. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul Consiliul sătesc Recea, raionul Străşeni”:  
 

„La Comisia Electorală Centrală a parvenit cererea de demisie a consilierului Marcov 

Maria aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Recea, raionul 

Străşeni. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local și în conformitate cu pct. 23 și pct. 30 din Regulamentul cu privire la 

procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:  
 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Marcov Maria aleasă pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Recea. 

2. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Recea, raionul Străşeni. 

3. Secretarul Consiliului sătesc Recea, raionul Străşeni, în termen de zece zile, va transmite 

Comisiei Electorale Centrale documentele necesare atribuirii mandatului următorului candidat 

supleant de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 
 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 
 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere__0___.  
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 
 

Hotărîrea nr. 1787 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
 

22. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tătărești, raionul Strășeni”:  
 

„Consiliul sătesc Tătărești, raionul Strășeni, prin decizia nr. 2/3 din 6 iulie 2018, a ridicat, 

în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul 

consilierului Troian Vasile, ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective.  

În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Tătărești, îi revine candidatului supleant Donciu Oleg de pe lista 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Strășeni 

din 30 iunie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 
 

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

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

candidatului supleant Donciu Oleg de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Donciu Oleg asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 
 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 
 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere__1___.  
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 
 

Hotărîrea nr. 1788 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 
 

23. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ștefănești, raionul Ștefan Vodă”:  
 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Gandacov 

Serghei ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Ștefănești, raionul Ștefan 

Vodă, precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant. 

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Ștefănești îi revine candidatului supleant Bursuc Vera de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ștefan Vodă din 19 iunie 

2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din 
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Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Gandacov Serghei ales pe 

lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Ștefănești.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Ștefănești, raionul Ștefan Vodă, 

candidatului supleant Bursuc Vera de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Bursuc Vera asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 
 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 
 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere__0___.  
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 
 

Hotărîrea nr. 1789 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
 

24. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Leușeni, raionul Telenești”:  
 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Tudosan 

Oleg ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Leușeni, raionul 

Telenești, precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant. 

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Leușeni îi revine candidatului supleant Catrinescu Petru de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Telenești din 19 

iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Tudosan Oleg ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Leușeni.  

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

candidatului supleant Catrinescu Petru de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Catrinescu Petru asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 
 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 
 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere__0___.  
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 
 

Hotărîrea nr. 1790 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
 

25. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Etulia, UTA Găgăuzia”:  
 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Grozdeva 

Maria aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul 

comunal Etulia, UTA Găgăuzia, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant. 

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul comunal Etulia îi revine candidatului supleant Manzul Sofia de pe lista 

Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Vulcănești din 22 iunie 2015. La atribuirea mandatului, s-a ținut cont de adeverința 

eliberată de către secretarul comunei Etulia privind aflarea peste hotare a candidatului supleant 

Zabun Ilia de pe lista aceluiași partid. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Grozdeva Maria aleasă pe 

lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Etulia. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Etulia, UTA Găgăuzia, 

candidatului supleant Manzul Sofia de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Manzul Sofia asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 
 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 
 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1791 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

La epuizarea subiectelor de pe ordinea de zi, președintele ședinței a declarat ședința închisă.  

 

 

Președintele ședinței                                                                                                      Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                       Veaceslav AGRIGOROAE 
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